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Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,

Muda-se o ser, muda-se a confiança;

Todo o mundo é composto de mudança,

Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,

Diferentes em tudo da esperança;

Do mal ficam as mágoas na lembrança,

E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,

Que já coberto foi de neve fria,

E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,

Outra mudança faz de mor espanto:

Que não se muda já como soía.

Luís de Camões
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RESUMO
A natureza já ofereceu ao Homem inúmeras soluções para os seus problemas e é 
por isso que deve continuar a ser tomada em conta nos processos projetuais, sendo 
levada como ponto de partida para a solução de problemas ambientais e sustentabi-
lidade presentes no quotidiano. A Biónica, é um conceito com poucos antecedentes 
de pesquisa e aplicações de analogias naturais na área do Design do Produto.

Conforme a proposta de trabalho, abordaremos temáticas que se afiguram impor-
tantes para a área do Produto, estabelecendo ligações entre a área da Biónica e a sua 
integração de Equipamentos de Mobiliário Urbano. Esta abordagem permitir-nos-à 
a verificação do modo como esta áreas projetuais se assemelham.

Pretende-se ainda o desenvolvimento de um projeto que nos permita sustentar as 
ideias aqui defendidas tal como adquirir mais conhecimentos no assunto através da 
própria experiência.

PALAVRAS CHAVE BIÓNICA; DESIGN DO PRODUTO; SUSTENTABILIDADE; DESIGN GENERATIVO; DESIGN PARAMÉTRICO.
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ABSTRACT
Nature has offered Man a number of solutions to their problems and that is why we 
must continue to be taken into account in design processes, being taken as a start-
ing point for the solution of environmental problems and sustainability present in 
everyday life. The Bionics, is a concept with little background research and applica-
tions of natural analogies in the area of   Product Design.

As the proposed work, we’ll discuss issues that seem important to the area of   Prod-
uct Design, establishing links between the area of   Bionics and its integration in Street 
Furniture Equipments. This approach will allow us to check how this projectual areas 
are connected to each other.

The aim is also develop a project that allows us to support the ideas espoused here in 
a way to gain more knowledge on the subject from our own experience.

KEY-WORDS BIONICS; PRODUCT DESIGN; SUSTAINABILITY; GENERATIVE DESIGN; PARAMETRIC DESIGN.
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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Esta dissertação, está dividida em quatro capítulos, com o capítulo I dedicado à in-
trodução da investigação, o capítulo II e III corresponde ao desenvolvimento, e as 
conclusões e recomendações no capítulo IV.

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO O capítulo inicial, é dedicado a uma introdução à tese de investigação, 
com uma curta nota introdutória, motivações que levaram à escolha do tema, título 
e subtítulo da investigação, contributos para a disciplina, objetivos, organização e 
desenho de investigação.

CAPÍTULO II
ESTADO DA ARTE Neste capítulo, analisamos e descrevemos todos os elementos 
fulcrais à investigação. O estado da arte, foi subdividido em três fases, onde 
inicialmente abordamos a temática Biónica, procurando entender realmente qual 
o seu significado. Numa segunda fase, cruzamos as temáticas de Biónica e Design 
do Produto, procurando entender a sua relação e o que está a ser feito nesta área. 
Nesta fase, são também abordadas algumas analogias naturais. Por fim, dedicamos 
a ultima fase ao estudo de Elementos Urbanos e ao conceito de cidade. No final do 
capítulo definimos as hipóteses à tese de investigação.  

CAPÍTULO III
INVESTIGAÇÃO ATIVA Desenvolvimento de projeto prático, com uma curta introdu-
ção. É apresentada a metodologia projetual, a zona de intervenção e o brief do pro-
jeto a ser desenvolvido. É analisada alguma da pesquisa realizada, e todas as fases 
do projeto são analisadas neste capítulo.

CAPÍTULO IV
CONCLUSÕES Por fim, a conclusão da investigação e recomendações a futuras inves-
tigações na temática abordada.



xiv INTEGRAÇÃO DE BIÓNICA EM DESIGN DO PRODUTO



xv

SIGLAS, ABREVIATURAS E ESTRANGEIRISMOS

SIGLAS

ADN Ácido Desoxirribonucleico

CAD Computer-Aided Design

CAO Computer-Aided Optimization

CMMAD Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

EUA Estados Unidos da América

ICSID International Council of Societies of Industrial Design

MIT Massachusetts Institute of Technology

MTC Mercedes-Benz Technology Center

NASA National Aeronautics and Space Administration

SKO Soft Kill Option

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

URSS União das Repúblicas Socialistas Soviéticas

ABREVIATURAS

DIA Diagrama

FIG Figura

TAB Tabela
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ESTRANGEIRISMOS

AVANT-GARDE Parcela da intelligentsia responsável por introduzir no cenário cultural, artístico, etc. técnicas, 

ideias e conceitos novos, avançados; vanguarda.

BOOM Termo que se refere geralmente a um crescimento repentino ou a um periodo de riqueza e crescimento.

CONCEPT CAR Um concept car é um carro projetado para mostrar um novo estilo e/ou uma nova tecnologia.

DRAG COEFFICIENT Em português, Força de Arrasto, é a força que faz resistência ao movimento de um 

objeto sólido através de um fluido (um líquido ou gás).

PLUG-IN Em computação, um plug-in (ou plugin, extensão) é uma componente de software que adiciona 

um recurso específico para uma aplicação de software existente..

SOFTWARE Conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados.

SONIC BOOM Refere-se a um som explosivo provocado quando um veículo viaja a uma velocidade superior 

à velocidade do som.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
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“Um designer tem sido sempre e também um professor (...) temos de 
alargar as nossas próprias àreas de conhecimento, e simultaneamente 
reorientar os nossos modos de trabalhar” (Papanek, 1995, p.14)

1.INTRODUÇÃO
1.1.NOTA INTRODUTÓRIA

O Design evolui segundo as necessidades do Homem e para isso, é necessário a 
procura de novos materiais, novas técnicas e novos processos, que permitam à 
disciplina progredir.

Vamos procurar ao longo da investigação analisar conceitos como Sustentabilidade, 
Biónica, Design do Produto, estudando-os de maneira a perceber quais os contribu-
tos que estes conceitos podem dar à disciplina do Design, quando ligados entre si. 

Desde o início dos tempos o Homem sempre procurou, ultrapassar os seus limites 
físicos, ir além das suas capacidades, o desejo de voar, ter uma visão além dos seus 
limites ou ter uma força sobre-humana. Os Antigos transportavam esses desejos 
para a sua imaginação, com a criação de Deuses, humanos na sua forma perfeita, ou 
ainda nos tempos contemporâneos, com a criação de super-heróis. De facto, este 
desejo de ultrapassar os seus limites humanos continua a ser um objeto de estu-
do para muitos cientistas, engenheiros, arquitetos e designers, sendo responsáveis 
pelo surgimento de novos conceitos que pensam ser capazes de tornar possível este 
desejo tão antigo.

Um dos elementos de estudo, a Biónica, é recente, o que não impede que já fosse 
uma prática projetual desde os tempos primitivos em que o Homem desenvolvia fer-
ramentas, influenciado pelos elementos da natureza. Já Leonardo da Vinci projetou 
um objeto voador influenciado pelo voo de insetos e pássaros, muito antes do apa-
recimento da prática do Design do Produto. A Biónica é de facto um conceito bem 
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presente no quotidiano. Numa sociedade com grandes preocupações ambientais em 
que a sustentabilidade é cada vez mais um pré-requisito nos objetos, será a Biónica 
um conceito a ter em conta?

1.2.MOTIVAÇÃO

À partida para a escolha da temática, da tese de investigação, não tinha tido grande 
experiência no campo das analogias naturais no Design, nem da Biónica ou Biomí-
mética. Talvez tenha sido essa curiosidade e a minha falta de conhecimento que me 
fez avançar para esta temática, de maneira a enriquecer os meus conhecimentos.

Tive a minha primeira experiência de trabalho com estes conceitos no último exer-
cício de projeto no mestrado em Design do Produto, na FA-UTL, onde procurei aliar o 
tema de dissertação com o projeto final. Procurei desenvolver um elemento urbano 
através de analogias naturais, como a fotossíntese, heliotropismo e plantas parasi-
tas, aplicando-as a um candeeiro de rua.

Tendo as analogias naturais uma ligação tão longa e tão profunda ao Design do Pro-
duto, mas ao mesmo tempo uma relação algo difusa, achamos pertinente esta abor-
dagem e a escolha desta temática.

1.3.TÍTULO DE DISSERTAÇÃO

T: Integração de Biónica em Design do Produto.

ST: Modelos de Design Generativo e Paramétrico em Estruturas Efêmeras.

1.4.OBJECTIVOS E A QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO

Esta tese de investigação, tem o propósito de definir a importância de conceitos 
como a Biónica no Design do Produto. Vamos investigar a fundo o conceito de Bióni-
ca, procurando saber se o seu uso está a ser feito corretamente. Queremos com-
preender as fronteiras entre a Biónica para o Design e a Biónica tradicional.

Para uma melhor perceção e compreensão da integração de Biónica em Design do 
Produto, vamos intentar a entender o estado atual da disciplina do Design e qual a 
direção que está a tomar. Tentaremos perceber, até que ponto esta ligação pode 
levar o Design a um nível superior.

Vamos abordar temáticas que se afiguram importantes para a área do Design do Pro-
duto, estabelecendo ligações entre a área da Biónica e a sua integração em estruturas 
efêmeras. À posteriori, vamos analisar a informação recolhida e desenvolver um ele-
mento urbano, de maneira a aplicar os conceitos discutidos ao longo da dissertação.

Q: Podemos integrar Biónica em estruturas efêmeras?

A partir da questão de investigação desenvolvemos algumas subquestões:

SQ1: As analogias naturais são um argumento suficientemente forte para uma mu-
dança de paradigma nos elementos urbanos atuais?

SQ2: Numa sociedade, em que impera a preocupação ambiental, a Biónica pode ser 
a resposta a alguns dos problemas do nosso quotidiano?
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1.5.CONTRIBUTO PARA A DISCIPLINA

Conceitos como a Biónica, Biomimética e Biodesign, tardam a ser escrutinados em 
investigações e implementados nas fases de projeto. São grande parte das vezes 
condicionados por alguma ignorância e confusão que paira sobre estas temáticas. A 
própria informação disponibilizada, é por vezes escassa, ou exige algum aprofunda-
mento de conhecimentos, o que leva a algum afastamento dos designers.

Pretendemos que esta dissertação seja benéfica na aprendizagem e integração de 
novas temáticas no Design do Produto. As temáticas aqui apresentadas, não se que-
rem, vistas como uma trend, uma novidade do momento, mas como uma ampliação 
do conhecimento de designers e interessados. Queremos informar o leitor do verda-
deiro significado dos conceitos que abordamos na proposta, procurando clarificar a 
sua utilidade no Design.

Vamos criar uma base de informação estruturada, organizada e suficientemente só-
lida para ajudar em futuras pesquisas. Queremos angariar, ao máximo, toda a ex-
periência obtida ao longo do processo da proposta, e usa-la em futuros projetos, de 
modo a beneficiar a área do Design do Produto.

A temática escolhida, pretende abrir uma nova vertente no design de Elementos 
Urbanos, onde a Natureza serve como base para o desenvolvimento de equipa-
mentos e sistemas.

Queremos incentivar, com esta investigação, as universidades e outros sistemas de en-
sino, a ensinar a usar a Natureza, como modelo na resolução de problemas projetuais.

IMAGEM 1 APRESENTAÇÃO ARQUIBIO 2013

< www.facebook.com/Arquibio.net >. 
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1.6.DESENHO DE INVESTIGAÇÃO

Durante a investigação, propomos o tema Integração de Biónica em Elementos Ur-
banos, como ponto de partida. Definimos a problemática, essencial para o desenvol-
vimento da crítica literária.

A tese de investigação está dividida em quatro capítulos principais: (1) Introdução, 
(2) Estado da Arte, (3) Estudo de Casos e (4) Conclusões.

Pretendemos organizar várias informações úteis, recolhendo-as de vários tipos de 
material, que sejam fidedignos, isto é noticiários, manuais, livros e blogs com fiabili-
dade. Vamos dirigir-nos a locais com conhecimento na área da Biónica, onde possá-
mos interagir, com interessados na matéria, especialistas e professores procurando 
interessados no assunto nas áreas da engenharia e arquitetura. Será feita ainda, 
uma análise em alguns casos de estudo, relacionados com o tema em desenvolvi-
mento, procurando comparar os resultados alcançados. Após a recolha, será feita a 
sua análise, seleção, síntese e crítica, retirando conceitos úteis ao desenvolvimento 
da nossa proposta. Queremos com esta informação, toda organizada, desenvolver 
as hipóteses.

Será realizado, também, um projeto de caráter prático, onde vamos desenvolver um 
Elemento Urbano, utilizando na nossa metodologia projetual, os conceitos aborda-
dos na proposta, fortalecendo os argumentos utilizados. Após a investigação ativa, 
teremos os primeiros resultados da nossa investigação.

Após a validação dos resultados, e assim que estivermos em condições de concluir a 
investigação, faremos uma análise final, a fim de procedermos às conclusões finais. 
Com os resultados finais determinados, dar-se-á inicio à divulgação da investiga-
ção, a disseminação, que nos levará a compreender os contributos da temática para 
a disciplina e para futuras pesquisas.

Para melhor compreensão do desenho de investigação (DIA 1), categorizamos todos os 
passos da dissertação por etapas:

E1: A pergunta de partida;

E2: A exploração;

E3: A problemática;

E4: A construção do modelo de análise

E5: A Observação;

E6: A análise das informações;

E7: As conclusões.
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1.7.ORGANOGRAMA

INTEGRAÇÃO DE BIÓNICA
EM ELEMENTOS URBANOS

QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO

LEITURAS

BIÓNICA

ELEMENTOS URBANOS

DESIGN PRODUTO

PROBLEMÁTICA

ESTADO DA ARTE

CRÍTICA LITERÁRIA

CASOS DE ESTUDO

INVESTIGAÇÃO ATIVA

HIPÓTESES

VALIDAÇÃO

CONCLUSÕES

RESULTADOS

CONTRIBUTO

ETAPA 2 A EXPLORAÇÃO

ETAPA 1 A PERGUNTA DE PARTIDA

ETAPA 3 A PROBLEMÁTICA

ETAPA 4 A CONSTRUÇÃO
DO MODELO DE ANÁLISE

ETAPA 5 OBSERVAÇÃO

ETAPA 6 A ANÁLISE
DAS INFORMAÇÕES

ETAPA 7 AS CONCLUSÕES

DIAGRAMA 1 ORGANOGRAMA

< Autor, 2013 >. 
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CAPÍTULO II
ESTADO DA ARTE
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“Unlike the Industrial Revolution, the Biomimicry Revolution introduces 
an Era based not on what we can extract from Nature, but on what we 
can learn from her.”1 - Janine M Benyus (Awakin, 2013)

1.BIÓNICA
1.1.AS PRIMEIRAS EXPERIMENTAÇÕES

Desde os primórdios da civilização que a Natureza tomou um lugar importante na 
sua evolução. Partiu da Natureza a inspiração para o Homem resolver problemas 
com a criação de novas ferramentas e técnicas que lhe abrissem portas ao progres-
so. Ao moldar as primeiras ferramentas ao corpo humano (IMG 2) o Homem encontrou, 
na observação e inspiração da fauna que o rodeava, a solução para os seus proble-
mas do seu quotidiano. Poder-se-á dizer que desde sempre o Ser Humano se inspi-
rou nos sistemas vivos, embora inconscientemente.

A Natureza tem sido uma fonte constante de inspiração para o Ser Humano na pro-
cura de harmonia. Não foi por casualidade que os desenhos propostos para os cascos 
barcos fossem em forma de peixes, ou na conceção de aviões em forma de pássaros. 
Essa inspiração pode ser registada nos trabalhos de Vitrúvio (80/70–15 a.C.) ou na 
literatura grega, em Phaedrus, de Platão (427–347 a.C.) ou em Poetics, de Aristó-
teles (384–322 a.C.), em que a sua estrutura tinha uma forma orgânica, com iní-
cio, meio e fim, que funcionava como um todo. O mesmo princípio, será mais tarde 
utilizado na metodologia do Romantismo alemão, através dos trabalhos de Goethe, 
Schlegel e Schelling, que por sua vez vão influenciar a Arquitetura norte-america-
na, de finais do século XIX. A “beleza funcional”, equilibrada e organizada, era vista 
como a essência da beleza. (Steadman, 2008, p.9-12)

1 t.l.: “Ao contrário da Revolução Industrial, a Revolução Biomimética introduz uma Era baseada não no 

que podemos extrair da Natureza, mas sobre o que podemos aprender com ela.”
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“The part only has a functional meaning in relation to the whole: the 
legs serve the purpose of support and locomotion for the body, and 
without the body they, and it, are useless.” (Steadman, 2008, p.9)2 

A proporção humana sempre foi um alvo de estudo para os artistas, principalmente 
durante a era Renascentista. É impossível não recorrer à Arquitetura humana para 
encontrarmos analogias naturais. A proporção humana passou a ser usada como 
medição das plantas de edifícios, tais como palácios e igrejas. Giorgio Vasari (1511-
1574) sugere a utilização do modelo humano para o desenho do palácio perfeito. 
(Steadman, 2008, p.9)

“Since Man was made in the image of God, so it was believed the 
proportions exemplified in the human form would reflect a divine and 
cosmic order.” (Steadman, 2008, p.16)3

Desde sempre que o Homem teve curiosidade pelo sobrenatural. Recorremos à mito-
logia grega, para perceber o desejo dos Antigos na conquista dos céus, quando Ícaro 
na tentativa de escapar de Creta, utiliza asas, criadas a partir de cera e penas. Os 
trabalhos de Leonardo da Vinci (1452–1519), terão sido uns dos primeiros registos da 
influência da Natureza na área projetual. Da Vinci estudou o corpo humano e os mo-
vimentos dos segmentos corporais, aplicando os princípios da Biomecânica. Em pleno 
século XV projetou os primeiros princípios de um objeto voador, o Uccello4, inspirado 
na libelinha. (IMG 2) Foi da sua admiração pelo voo dos pássaros que surgiu nos seus 
desenhos, por volta de 1481, juntamente com a sua convicção de que as invenções da 
Natureza obedecem perfeitamente à lei natural. Continuamente Da Vinci insistiu na 
imitação das asas de pássaros e morcegos, para a solução dos problemas de aviação 
humana. Utilizando o seu conhecimento em pássaros e na anatomia humana, Leo-
nardo da Vinci, desenvolveu a sua máquina voadora composta de cana de esqueletos, 
couro e tafetá5 engomada. O Uccello era guiado ora pela força dos braços, ora pelas 
pernas ou mesmo por ambos. Passados cerca de cinco séculos, e após alguns estudos, 
estima-se que, a máquina voadora de Da Vinci, era capaz de alcançar uma elevação 
substancial e tinha a capacidade de suster o seu piloto no ar por uma distância maior 
que o voo inaugural dos irmãos Wright, em 1903. (Kemp, 2006, p.104-106)

Apesar dos estudos e experimentações de Leonardo da Vinci, no século XV, somen-
te no século XVIII e durante o século XIX, é que as analogias naturais alcançaram 

2 t.l.: “A parte tem apenas um significado funcional em relação ao todo: as pernas servem o propósito de 

suporte e locomoção para o corpo, e sem o corpo, são inúteis.“

3 t.l.: “Desde que o Homem foi criado à imagem de Deus, acreditava-se que as proporções exemplificadas 

na forma humana refletissem uma ordem divina e cósmica.“

4 Para Leonardo da Vinci o pássaro é um instrumento operacional, através de leis matemáticas, cujo seu 

instrumento é a capacidade do Homem fazer todos os seus movimentos. Daí nunca lhe ocorrer nada para 

chamar à sua máquina voadora para além de Uccello (pássaro). Foi o exemplo de grandes pássaros que 

voam, que o encorajaram a pensar que o voo controlado pelo Homem era possível. (Kemp, 2006, p.104)

5 Tafetá s. masc. (do persa táftá, de taftan) Tecido compacto, de fina trama de seda ou de fibras sintéti-

cas, de origem persa. É utilizado em vestidos ou estofos de móveis.

IMAGEM 2 AS PRIMEIRAS FERRAMENTAS HUMANAS.

< Autor, 2013 >. 
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um maior nível de interesse. (Myers, 2012, p.12) O período Romântico, que atingiu 
o seu pico entre 1800 e 1850, surge numa Europa em tempo de mudança, à custa 
das revoluções6 , inovações e invenções da época, ainda em adaptação ao grande 
crescimento económico e demográfico, e ao desenvolvimento científico, que impul-
sionaram importantes mudanças sociais e culturais. O Romantismo foi uma corrente 
interdisciplinar, que caracterizou tanto a arte, como a poesia, a música e a filosofia 
e que é caracterizado pela atenção à Natureza e o sentido orgânico das formas, re-
jeitando os princípios racionais iluministas do Neoclássico. O artista Romântico, cria 
livremente, seguindo as leis da Natureza.

“A tarefa do artista não consiste na fiel representação do céu, da água, 
das rochas ou das árvores; São a sua alma e a sua sensibilidade que 
se devem espelhar na Natureza. Assim sendo, reconhecer, penetrar, 
acolher e reproduzir o espírito da Natureza com todo o coração e com 
toda a alma é a tarefa de uma obra de Arte” – Caspar David Friedrich 
(Marrucchi, 2006, p.88)

O movimento Romântico vai ser o início de uma mudança de paradigma no século 
XIX, impulsionando esta curiosidade pelo mundo Natural e servindo como inspiração 
a movimentos revivalistas que vão influenciar os novos movimentos modernos do 
século XX, em especial a Arquitetura e Engenharia, que vai procurar na Natureza a 
resposta aos seus problemas.

6 Não só a Europa, mas todo o mundo ocidental vivia uma época de revoluções em todos os campos, 

como a Revolução Americana (1776), a Revolução Francesa (1789), a Revolução Industrial e no campo 

social, o assentamento das classes sociais, que lutava pela igualdade social.

IMAGEM 3 O UCCELLO DE LEONARDO DA VINCI, 1490.

< www.artmight.com >. 
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1.2.OBSERVAÇÕES NATURAIS

Os séculos XVIII e XIX trouxeram uma maior curiosidade pelo desconhecido. A so-
ciedade oitocentista vai questionar os valores sociais da época e parte em procura 
da modernidade e da evolução material. Cresce também o gosto pelas chamadas 
viagens de estudo, despoletadas pelas entusiasmantes descobertas arqueológicas 
da época. Surge uma especial curiosidade pelo passado, que vai afetar as várias dis-
ciplinas de estudo, como a Arquitetura ou a Biologia. A sociedade vai questionar-se 
relativamente à sua existência e antepassados. (IMG 4)

As inovações da época, principalmente a máquina a vapor, vão desencadear uma 
autêntica revolução nos sistemas de transporte. As deslocações são agora mais rá-
pidas, permitindo dar início às expedições de pesquisa – tais como para as Améri-
cas – que serviram de base para a descoberta da Natureza nos séculos XVIII e XIX. 
É numa destas expedições, aos Galápagos, entre 1831 e 1836, que Charles Darwin 
(1809-1887) vai desenvolver o seu trabalho científico On The Origin of The Species 
(1859), através da sua observação da Natureza. A Teoria da Evolução de Darwin pro-
põe que toda a forma de vida está relacionada e que é descendente de um ancestral 
comum. Darwin representa a sua teoria através de um dendrograma, classificando 
os diversos grupos em diferentes géneros: subfamílias, famílias, secções, ordens e 
classes. Darwin não foi o primeiro estudioso na procura pela origem da vida, pois 
podemos recorrer à Antiguidade Clássica, a filósofos gregos, tais como Anaximandro 
(610-547 a.C.), que acreditava na descendência do Ser Humano, através do animal. 
Ao contrário dos estudos realizados posteriormente, Darwin introduz um novo con-
ceito, que vai cunhar de “seleção natural”. O processo de “seleção natural”, baseia-
se na teoria de que os organismos naturais melhor adaptados ao ambiente Natural, 
tinham maior facilidade em reproduzir-se. (Zürich & Sachs, 2007, p.20)

“As many more individuals of each species are born than can possibly 
survive; and as, consequently, there is a frequently recurring struggle 
for existence, it follows that any being, if it vary however slightly in 
any manner profitable to itself, under the complex and sometimes 
varying conditions of life, will have a better chance of surviving, and 
thus be naturally selected. From the strong principle of inheritance, 
any selected variety will tend to propagate its new and modified form.” 
(Darwin, 1859, p.5)7

7 t.l.: “Como muitos mais indivíduos de cada espécie nascem, do que provavelmente podem sobreviver, e 

como consequência, há uma luta frequente e recorrente pela existência, por conseguinte, qualquer Ser, se 

variar, ligeiramente, a qualquer forma rentável ao próprio, perante as complexas e por vezes, diversificadas 

condições de vida, terá uma melhor chance de sobreviver e assim, ser naturalmente seleccionado. A partir do  

forte princípio de herança, toda a variedade selecionada, tenderá a propagar a sua nova e modificada forma.”

IMAGEM 4 HAECKEL E DARWIN, PIONEIROS NO ESTUDO DA OBSERVAÇÃO CIENTÍFICA DA NATUREZA.

< Autor, 2013 >. 



15

Influenciado pelo trabalho de Darwin e pela sua Teoria da Evolução, Ernst Haeckel 
(1834-1919), biólogo e oceanógrafo alemão, parte na expedição Challenger8, entre 
1872 e 1876, um exercício científico na procura de obter novas descobertas científi-
cas dos fundos dos oceanos. Haeckel, vai descrever e nomear várias espécies novas, 
como alforrecas, corais e criaturas marinhas microscópicas, ilustrando-as no seu 
livro científico Kunstformen der Natur (1899-1904). A sua obra, vai influenciar vá-
rios movimentos artísticos do princípio do século XX, particularmente o Jugendstil. 
Haeckel seguindo a máxima da época, de que a observação da Natureza é a melhor 
forma de obter o seu conhecimento, vai catalogar várias espécies através de ilus-
trações, documentando ao mesmo tempo, o seu processo de evolução. (Zürich & 
Sachs, 2007, p.23-25)

Dentro das novas pesquisas naturalistas é o trabalho científico de D’Arcy Wentwort 
Thompson (1860-1948) que mais vai estimular arquitetos e engenheiros. D’Arcy 
Thompson no seu ensaio On Growth and Form (1917) vai fazer comparações entre 
estruturas mecânicas e plantas e esqueletos animais. Destacou ainda, como a Na-
tureza consegue frequentemente alcançar a otimização. (IMG 5) Os seus estudos, vão 
coincidir com a Primeira Guerra Mundial e com o rápido crescimento da indústria 
mecanizada. (Myers, 2012, p.12)

1.3.OS EXPERIMENTALISMOS DO SÉCULO XIX

A Revolução Industrial vai trazer novos materiais e novas técnicas, abrindo novos 
horizontes ao Homem. A Arquitetura do Ferro e do Vidro vai permitir novos tipos de 
edifícios, estruturas mais leves, espaços amplos, melhor luminosidade, com menos 
custos, criando mais facilidade e rapidez de construção. Vários arquitetos aliando 
as novas tecnologias à inspiração na Natureza, obtiveram a solução, para resolver 
certos problemas arquitetónicos ou mesmo na Engenharia.

A Arquitetura Europeia considerada até então a “verdadeira arquitetura”9, vivia 
uma época de transição, com a tentativa de implementar as novas tecnologias, 
que a Revolução Industrial trouxe. Mas a instabilidade social e política da época, 
viria a trazer alguma rejeição, em relação às potencialidades estéticas dos novos 
materiais e seus sistemas construtivos, agarrando-se ao passado renascentista e 
não pensando nas reais necessidades do Homem. O século XIX foi também o início 
de uma explosão demográfica, dando-se um notável crescimento das cidades, que 
não estavam preparadas para tão grande crescimento populacional. Era necessá-
rio uma nova abordagem arquitetónica e a Arquitetura do Ferro e do Vidro, eram 
vistas como a solução.

8 Nome dado à expedição devido à embarcação mãe, o HMS Challenger.

9 A Arquitetura que era ensinada nas escolas de Belas-Artes.

IMAGEM 5 GRELHA DE TRANSFORMAÇÃO UTILIZADA POR D’ARCY THOMPSON, 1917.

< www.palass.org >. 
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Joseph Paxton (1803-1865), até então construtor de estufas, apresenta o seu pro-
jeto Crystal Palace (IMG 6), desenhado para albergar a primeira exposição mundial, em 
Londres, no ano de 1851. A criação de Paxton é considerado o primeiro passo para a 
aceitação dos novos materiais e dos novos processos técnicos. Inspirado na Victoria 
Amazónica (Nenúfar Gigante da Amazónia), o Crystal Palace vai marcar uma mu-
dança de paradigma na Arquitetura. Para Paxton, o grande desafio seria o facto de 
o pavilhão ser de caráter temporário, servindo apenas para a exposição. Utilizando 
o seu conhecimento nas estruturas das estufas, e empregando os materiais e pro-
cessos semelhantes, como é exemplo a Palm House, nos Royal Botanic Gardens de 
Kew, Paxton consegue criar uma estrutura leve, móvel, esteticamente agradável 
e de montagem rápida no local. O Crystal Palace foi um passo importante na in-
trodução de módulos pré-fabricados, que levaram ao desenvolvimento desejado, 
nas grandes cidades sobrepopulacionadas, com a construção de novas habitações, 
grandes galerias e novas fábricas. (Burón, 1992, p.45-47)

Em 1889, Gustave Eiffel (1832-1923), com base 
na estrutura superior do fémur humano, vai cal-
cular o vigamento da Eiffel Tower10 (IMG 7), cons-
truída para a Exposição Universal de Paris, sem 
objetivo funcional, servindo como um exercício 
demonstrativo das capacidades técnicas da nova 
engenharia. Eiffel e a sua equipa, tinham como 
objetivo, construir a torre mais alta produzida 
pelo Homem. A sua construção em secções de 
ferro forjado, juntas por porcas e parafusos, tem 
uma altura de 300 metros, o que a fazia o edi-
fício mais alto do mundo, até à construção do 
Empire State Building, em 1931. A construção da 
Eiffel Tower marca a mudança de paradigma na 
Arquitetura mundial, comprovando a crescente 
construção de edifícios, recorrendo aos novos 
materiais e técnicas trazidas pela Revolução In-
dustrial, como são exemplo, os novos mercados 
municipais, galerias comerciais, fábricas e novas 
vilas operárias.

10 buenrato. (2007, Julho 30). Torre Eiffel basada en el fémur humano [vídeo]. Disponível em,

< www.youtube.com/watch?v=Dq1ms2JhYBI&feature=related >.

IMAGEM 6 CRYSTAL PALACE, 1851.

< www.wikipedia.org >. 

IMAGEM 7 EIFFEL TOWER, 1889.

< www.hiyalife.com >. 
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A Arquitetura Vitoriana11 é talvez um dos melhores exemplos de aplicação dos novos 
materiais, provenientes das revoluções tecnológicas do século. Para arquitetos e 
engenheiros, o Forth Bridge (IMG 8), construído entre 1881 e 1887, em Edimburgo, é 
considerado um bom exemplo de beleza funcional, que surge da aplicação de con-
ceitos básicos da Natureza nos processos de construção da sua estrutura. D’Arcy 
Thompson vai usar a estrutura do Forth Bridge para exemplificar o uso de processos 
da engenharia da Natureza, como os caules de plantas e os esqueletos de animais, 
na construção de pontes, utilizando o ferro. Thompson identifica a estrutura da For-
th Bridge como idêntica à estrutura de um animal quadrúpede, como o boi – bisonte 
- e o cavalo, sendo que, as pernas representam os pilares da ponte, e a cauda e pes-
coço representam a restante estrutura. Apesar da estrutura da ponte estar dividida 
em várias secções – braços e pilares – funciona como um todo, tal como uma estru-
tura natural. Este tipo de estruturas vai permitir uma melhor distribuição do peso e 
oferecer grande flexibilidade às pontes. (Thompson, 1992, p.975-998)

“Nevertheless if we try to look, as an engineer would look, at the 
actual design of the animal skeleton and the actual distribution 
of its load, we find that the one is most admirably adapted to the 
other, according to the strict principles of engineering construction.” 
(Thompson, 1992, p.995)12

11 A Arquitetura Vitoriana refere-se à Arquitetura praticada em Inglaterra durante o reinado da Rainha 

Vitória, entre 1837 e 1901.

12 t.l.: “No entanto, se tentarmos olhar, como um engenheiro, na conceção real do esqueleto animal e à 

distribuição da sua carga, descobrimos que um é admiravelmente mais adaptado para o outro, de acordo 

com os rigorosos princípios da engenharia de construção.”

IMAGEM 8 FORTH BRIDGE, 1887.

< www.firstpr.com.au >. 
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1.4.UMA NOVA CONSCIENCIALIZAÇÃO

O século XX ficou marcado por um período conturbado na história da humanidade, 
muito devido às depressões económicas de início de século, crises sociais, que 
levaram a duas grandes guerras mundiais, causadas também pela rápida evolu-
ção sociocultural que os séculos anteriores haviam proporcionado e para a qual 
a sociedade não estava preparada. Contudo, o século XX foi um período rico em 
movimentos e estilos artísticos e foi acima de tudo um período de crítica e autor-
reflexão, importante na conceção de novos termos científicos.

Em 1921, no livro Die Pflanze als Erfinder de Raoul Henrich Francé (1874-1943), 
surge o termo Biotechnics, proveniente da junção entre Biology e Technology. 
Para Francé, todas as formas na Natureza orgânica são o resultado necessário das 
funções. Para um dado problema biológico, existe uma única forma ideal que for-
nece a sua solução.

“In order to find a technical solution to some given need, the 
‘biotechnical student’ must seek the solution of the identical need 
in some biological example, and then imitate that arrangement.” 
(Steadman, 2008, p.156)13

O conceito Biotechnics sugere que a partir de um estudo ativo pela Engenharia 
da Natureza, o Homem consegue uma solução para todas as suas necessidades 
técnicas. Lewis Mumford (1895-1990) acreditava que estes novos conceitos, em-
pregues na Arquitetura, poderiam originar novos edifícios com estruturas mais 
pequenas e leves, deixando para trás uma Arquitetura monumental e massiva. 
Há uma série de exemplos específicos, oferecidos de inspiração para invenções 
mecânicas de vários tipos, provenientes das adaptações da vida animal e vegetal. 
Os princípios do comportamento natatório de criaturas unicelulares, são aplicados 
ao desenho dos cascos de navios. Mecanismos de arrefecimento de plantas, po-
dem fornecer o modelo para novos tipos de refrigeradores. Os esqueletos de algas 
sílica e as células de plantas, são ambos discutidos e apresentados, para demons-
trar princípios de engenharia, que possam ser copiados em novos tipos de tijolos. 
Na história do desenvolvimento da aviação, particularmente nos primeiros anos, 
é possível compreender o quanto foi aprendido, pelos seus pioneiros, através de 
uma investigação cuidada das técnicas de voo de pássaros, morcegos e sementes 
aladas. (Steadman, 2008, p.161)

O termo Biotechnics tem sido continuamente explorado desde a Segunda Guer-
ra Mundial, sob vários nomes e numa base muito mais científica. Em 1958, Jack E. 
Steele (1927-2009), médico militar norte-americano, cunhou o termo Bionics para 
o seu campo de estudo centrado no projeto de próteses médicas a partir de órgãos 
reais. Biónica surge da união das palavras Biologia e Eletrónica. Em 1960, o termo é 
introduzido num simpósio em Dayton, Ohio, onde é utilizado como termo científico 
e define os seus objetivos como uma nova disciplina. (IMG 9) O conceito Biónica vem 
sistematizar o estudo dos mecanismos biológicos aplicáveis aos dispositivos criados 
pelo Homem. (Steadman, 2008, p.161)

O termo é apresentado à cultura popular quando, na década de 70, o escritor Martin 
Caidin (1927-1997) apresenta o seu trabalho no livro Cyborgs (1972), que se tornou 
a base das séries televisivas Six Million Dollar Man (1974) e Bionic Woman (1976).

13 t.l.: “A fim de encontrar uma solução técnica para alguma necessidade dada, o ‘estudante biotécnico’ 

deve procurar a solução da necessidade idêntica em algum exemplo biológico, e, em seguida, imitar 

aquele arranjo.”
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“Thus, a first scientific symposium on bionics was organized in 1966 in 
Italy, focusing on the sonar of the terrestrial and marine animals. Since 
then, research into bionics has grown enormously around the world. In 
2005, a whole German pavilion was devoted to bionics at the universal 
exhibition in Aichi, Japan.” (Guillot & Meier, 2010, p.6)14

O estudo da Biónica, também chamado de Biomimetismo, poderia tornar-se um 
pouco a metáfora fantástica tecnológica para a próxima fase da modernidade. Nos 
últimos anos, Janine M. Benyus (1958-), bióloga norte-americana, tem desenvolvi-
do estudos na área da Biomímética (Biomimicry ou Biomimetics), sendo responsável 
pela sua popularização, através das suas investigações e projetos como os endere-
ços eletrónicos biomimicry.net ou asknature.org. Benyus fundou ainda, em 2006, o 
Biomimicry Institute, uma organização sem fins lucrativos.

Contudo, apesar de ser um termo apenas popularizado muito recentemente, já havia 
sido introduzido nos anos 50, por Otto Schmidt (1913 -1998), inventor americano. 
O termo descrevia a transferência de conhecimentos entre a Biologia e Tecnologia. 
Só a partir de 1974 o termo começa a surgir nos dicionários: “Biomimicry is a disci-
pline that imitates designs and processes based on nature for products.”15. O termo 
Biomimicry é derivado do grego bios, que significa vida, e mimikos, que significa 
mímica ou imitar.

“Biomimicry is a new science that studies nature’s models and then 
imitates or takes inspiration from these designs and processes to solve 
human problems, e.g., a solar cell inspired by a leaf.” (Benyus, 1998)16

14 t.l.: “Assim, um primeiro simpósio científico sobre biónica foi organizado em 1966, em Itália, com foco 

no sonar dos animais terrestres e marinhos. Desde então, a investigação sobre biónica tem crescido 

enormemente em todo o mundo. Em 2005, um pavilhão alemão inteiro foi dedicado à biónica, na 

exposição universal de Aichi, Japão.“

15 International Business Times 2012, Biomimicry: Designing the Future with Mother Nature’s Help, ace-

dido 4 Fev 2012,

< www.au.ibtimes.com/articles/252878/20111121/biomimicry-designing-future-mother-nature-s-help.htm >.

t.l.: “Biomimicry é uma disciplina que imita «designs» e processos com base na natureza dos produtos.”

16 t.l.: “Biomimicry é uma nova ciência que estuda os modelos da natureza e, em seguida, imita ou é 

inspirado por esses «designs» e processos para resolver problemas humanos, por exemplo, uma célula 

solar inspirado por uma folha.“

IMAGEM 9 JACK E. STEELE AO CENTRO NO BIONICS SYMPOSIUM EM DAYTON, OHIO, 1960.

< www.ilasting.com >. 
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Janine Benyus define na sua obra, Biomimicry: Innovation Inspired by Nature (1997), 
quais os princípios da Biomímética. Na Biomimética, a Natureza deve servir como: 
(1) Modelo; (2) Medida; (3) Mentor. Benyus na sua obra vai observar e exemplificar 
alguns casos de Biomímética, transmitindo os seus conhecimentos como bióloga; 
por exemplo, as aranhas, que produzem teias cinco vezes mais fortes, que materiais 
como o aço, ou no caso do haliote, em que a sua casca é muito mais resistente, que 
as nossas cerâmicas. (Benyus, 1998, 97)

“O que aconteceu desde que o livro saiu, foi que arquitetos, engenheiros, 
designers - pessoas que constroem o nosso mundo - começaram a 
ligar e a dizer «nós queremos um biólogo que se sente connosco na 
secretária para discutir sobre Design, para nos ajudar, em tempo real, 
a inspirar-nos»” (Benyus, 2005)17

Benyus defende que Biomímética não deve ser uma imitação cega e submissa, mas 
perceber o que se pode aprender através dos processos dos organismos vivos e sis-
temas naturais, de maneira a aplica-los na indústria, medicina, bem como noutras 
áreas científicas. (Benyus, 2005)18

As aplicações de Biomímética estendem-se além de produtos de consumo e obje-
tos tangíveis para a conceção de sistemas, com base nos princípios dos sistemas 
ecológicos, em campos como a Agricultura, Arquitetura e Computação. (Erlhoff & 
Marshall, 2008, p.45-47)

O conceito de Biónica tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos e tem ganho 
importância nas mais vastas áreas, como nos transportes, na medicina, para além 
da Engenharia, Design e Arquitetura. Os esforços dos cientistas nos últimos anos 
têm sido satisfatórios, com o desenvolvimento de componentes Biónicas, essenciais 
à vida humana, desde pernas e braços bióticos, capazes de voltar a dar a possibili-
dade de andar a pessoas com paralisia ou até corações artificiais. (IMG 10)

17 Ted Talks. (2005, Fevereiro). Janine Benyus shares nature’s designs [vídeo]. Disponível em,

< www.ted.com/talks/janine_benyus_shares_nature_s_designs.html >.

18 Ted Talks. (2005, Fevereiro). Janine Benyus shares nature’s designs [vídeo]. Disponível em,

< www.ted.com/talks/janine_benyus_shares_nature_s_designs.html >.
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IMAGEM 10 ANALOGIAS BIOLÓGICAS IMPLEMENTADAS NO NOSSO QUOTIDIANO.

< www.nationalgeographic.com >. 
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1.5.SÍNTESE

A Engenharia da Natureza foi alvo de minuciosos estudos durante os séculos XVIII, 
XIX, XX e XXI, oferecendo ao Homem uma nova perceção das infinitas soluções que 
o mundo natural tem para oferecer, nas mais diversas áreas, desde a Arquitetura, 
Engenharia e Design.

Contudo, é possível recuar aos primórdios da civilização para obter bons exemplos 
da Engenharia da Natureza implementada em construções ou até ferramentas es-
senciais à sobrevivência do Ser Humano.

Podemos considerar as grandes descobertas científicas do século XVIII, o grande des-
poletar de interesse pelas soluções que a Natureza tem para oferecer. Não apenas gra-
ças às novas tecnologias disponibilizadas pela Revolução Industrial, mas pelas mente 
brilhantes de Darwin, Haeckel ou D’Arcy Thompson. A Teoria de Evolução marca uma 
mudança de paradigma no mundo científico e vai influenciar biólogos a aprofundar o 
estudo dos antecedentes de espécies que até essa época eram desconhecidas.

É na Arquitetura e Engenharia que os novos conhecimentos científicos do século 
XVIII vão ter grande influência primariamente, numa fase que podemos considerar 
experimentalista, onde as novas técnicas e metodologias ainda careciam aceitação 
da sociedade. É no ferro que arquitetos e engenheiros vão obter os recursos neces-
sários para aplicarem a Engenharia da Natureza nas suas construções, como foram 
exemplos a Eiffel Tower, o Crystal Palace e o Forth Bridge, construções que marca-
ram a época e revolucionaram os métodos construtivos do século XX.

O século XX veio consolidar este novo vocabulário, com a designação de novos ter-
mos, conceitos e uma nova visão do futuro, onde a Natureza é vista como a base da 
sociedade. A conceptualização de termos como a Biónica ou Biomímica são consi-
derados recentes, mas estão a ser implementados com maior regularidade nas mais 
diversas áreas como na Medicina, Computação, na Arquitetura, Engenharia e Design. 
Temos no nosso quotidiano acesso a um vasto vocabulário, informação diversa e 
vivemos numa sociedade em que todos os dias a evolução tecnológica atinge novos 
limites. Cabe a nós direcionar corretamente estes conhecimentos.
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“Temos de construir e projetar para o futuro.” (Papanek, 2007, p.274)

2.DESIGN DO PRODUTO
2.1.O DESIGN E A INDUSTRIALIZAÇÃO

A inspiração da Natureza nos processos criativos do Ser Humano segue-nos desde a 
Antiguidade, desde os primeiros objetos e ferramentas utilizadas, a própria roda, até 
às escrituras de Vitrúvio, o movimento Romântico e a sua observação na Natureza 
ou o trabalho de Leonardo da Vinci.

Hoje assistimos a uma mudança de paradigma no Design, com a introdução de novos 
conceitos, como Biomímica e Biónica nas suas metodologias. A necessidade de criar 
equipas multidisciplinares é considerada fundamental para a resolução de proble-
mas projetuais, procurando resolve-los através de analogias naturais.

“A observação da Natureza torna-se um fator fecundante da técnica 
e, ao mesmo tempo, a observação da técnica ajuda a compreender 
melhor a Natureza.” (Maldonado, 2009, p.22-23)
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A palavra Design provém do inglês, que significa conceber, projetar, desenhar. Des-
de os primeiros tempos que o Homem concebe produtos. No entanto, o Design en-
quanto metodologia projetual, data de finais do século XIX e inícios do século XX. O 
Design tem, hoje em dia, várias vertentes como: Design de Comunicação, Design de 
Moda, Design de Interiores e Design do Produto/Design Industrial. É neste último que 
nos vamos focar ao longo da tese. Tomás Maldonado (1922) definiu, em 1969, Design 
Industrial: “a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities 
of objects, processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore, de-
sign is the central factor of innovative humanization of technologies and the crucial 
factor of cultural and economic exchange.”19. Esta é ainda hoje a definição adotada 
pelo International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).

A partir do século XVII, a máquina surge na imaginação do Homem. Surge o desejo de  
união, entre o Homem e Máquina, e com ele a idealização de um futuro perfeito para 
o Homem. Desenvolvem-se planos para as cidades do futuro, onde a máquina serve 
como instrumento de otimização no relacionamento entre os homens. A Revolução 
Industrial vai permitir essa união entre Homem e Máquina, tal como o início de uma 
nova sociedade capitalista e consumista, dando-se a passagem da fase artesanal à 
produção industrial. (Maldonado, 2009, p.21-27)

A Revolução Industrial marca a mudança de abordagem projetual na conceção de 
produtos, com a distinção entre as duas fases de produção, o projeto e o produto. 
O século XVII marcara também, a emergência de uma nova idealização de belo, em 
que a forma adquire maior importância que a função. O surgimento da máquina nos 
processos de produção, vai acelerar a criação de novos sistemas de produção, como 
o Taylorismo e Estandardização.

Inspirado pela Gewerbe Ausstelung20 de Berlim, em 1844, o príncipe Alberto de 
Inglaterra promove a primeira grande exposição mundial, em Londres, em 1951, 
albergada no Crystal Palace. Inicialmente com o intuito de demonstrar as novas 
técnicas e tecnologias desencadeadas pela Revolução Industrial, a primeira World 
Great Exhibition vai marcar a consciencialização da degradação estética dos objetos, 
originado pela produção em massa e em série de objetos. Por degradação estética 
dos objetos entendia-se, a falta de originalidade e de gosto, o exagero ornamental 
e as formas vulgares. Este marco resultou na ostentação de que toda a produção 
industrial era de baixa qualidade, levando consequentemente à rejeição da máquina 
e o regresso à produção artesanal. (Maldonado, 2009, p.27)

A segunda metade do século XIX ficou marcada pelo assumir de uma posição crítica 
de escritores e filósofos, face à sociedade e à sua industrialização. Este criticismo 
propõe a rejeição da máquina, alegando a humanização da classe operária e um re-
gresso às origens tradicionais da arte, pedindo por novos objetos. É nesta base que 
John Ruskin (1819-1900) vai criticar a arte e sociedade inglesa da época, apoiando-
se numa reforma artística que visava combater o empobrecimento da qualidade de 
produção nacional. Ruskin defendia a excelência do artesanato na tradição medie-
val, sobre a produção industrial.

Apoiado nas leituras e ideais socialistas de Ruskin, William Morris (1834-1896) vai 
fundar o movimento inglês Arts & Crafts, propondo a rejeição dos processos indus-
triais e dos seus materiais, recuperando os valores tradicionais da manufatura, o uso 
de materiais naturais, o fabrico de peças originais e únicas, a recuperação das tradi-
ções de cada país e a criação de uma arte para todos, pugnando por uma sociedade 
mais justa. Morris é considerado o pioneiro do design moderno, oferecendo um novo 
vocabulário à arte, que vai influenciar os movimentos vindouros, de início do século 
XX. (Fiell, 2005, p.62-69)

19 t.l.: “uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as qualidades multifacetadas de objetos, 

processos, serviços e dos seus sistemas em ciclos de vida completos. Portanto, Design é o fator central 

da humanização inovadora de tecnologias e o fator crucial de intercâmbio cultural e económico.”

20 Grande Exibição Industrial de Berlim.
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2.2.INSPIRADOS PELA NATUREZA

A segunda metade do século XIX fica marcada na arte, pelos avanços tecnológicos 
da época, pelas reformas artísticas e pelas descobertas naturais, onde os trabalhos 
científicos de Darwin e Haeckel, têm principal relevância. Seguindo o espírito re-
formista de Morris, e aliados ao contexto histórico-social europeu, denominado de 
belle époque21, vão surgir novos movimentos artísticos, por todo o continente euro-
peu, na procura de novas expressões, que se identificassem melhor com o espírito 
progressista da época.

É neste contexto que surge o movimento Art Nouveau, em França, mas que 
rapidamente é propagado por toda a Europa, sob outras denominações22, mas 
mantendo todas o mesmo espírito progressista e reformista. Essa propagação 
deve-se especialmente à realização das grandes exposições mundiais, ajudando 
a divulgar as novas tendências estilísticas. Influenciados, naturalmente, pelo 
movimento Arts & Crafts, pelas ilustrações científicas de Haeckel e os estudos 
fotográficos de flores de Karl Blossfeldt (1865-1932), os novos movimentos vão 
defender a adoção de uma nova estética, onde as formas inspiradas pela Natureza, 
principalmente a fauna e a flora, e o Homem, vão ser os temas prediletos desta 
nova geração de artistas. (IMG 11) O período da Art Nouveau é fortemente influenciado 
pelas formas naturais, e é possivelmente o período onde essa influência foi mais 
visível. O interesse crescente pelas formas orgânicas deve-se principalmente pela 
valorização e aceitação da lógica e racionalidade das ciências e engenharias. A 
adoção de um novo vocabulário de formas naturais é visto como um corte com o 
passado, uma rejeição do historicismo adotado durante o século XIX. A conceção 
deste novo vocabulário vai influenciar artistas como: Victor Horta (1861-1947) e 
Henry Van de Velde (1863-1957) em Bruxelas; Hector Guimard (1867-1942) em 
Paris; Antoní Gaudí (1852-1926) em Barcelona; Charles Mackintosh (1868-1928) 
em Glasgow; Peter Behrens (1868-1928), Hermann Obrist (1862-1927) e August 
Endell (1871-1925) na Alemanha; e Louis Sullivan (1856-1924) em Chicago, Illinois. 
(Zürich & Sachs, 2007, p.46)

Na Catalunha, Antoní Gaudí foi o principal precursor do movimento moderno que se 
expandia pela Europa. Apesar da propagação da Art Nouveau ter tido menor efeito 
na Península Ibérica, o forte desenvolvimento cultural em Barcelona terá ajudado na 
adoção de alguns ideais do espírito este novo movimento. Barcelona era nos finais 
do século XIX, uma cidade em rápido desenvolvimento, populacional, económico e 
cultural. (Zerbst, 1985, p.16)

Desde sempre um defensor da cultura catalã, Gaudí vai ter o seu trabalho concentrado 
na região da Catalunha, particularmente Barcelona. Apesar de pertencer a uma 
geração ensinada segundo os cânones académicos de um classicismo rígido, Gaudí 
cedo vai-se afastar desses ideais, sendo influenciado fortemente pelas obras 
teóricas de Ruskin. (Zerbst, 1985, p.16)

21 Referente ao período na Europa, entre 1890 e 1914, marcado pelo espírito progressista a nível inte-

lectual e artístico, marcado por diversas inovações tecnológicas que marcaram a sociedade da época, 

originando novos estilos de vida e novas reflexões.

22 Art Noveau em França e Bélgica; Jugendstil na Alemanha; Modernisme em Espanha; Style Liberty em 

Itália.

IMAGEM 11 OS ESTUDOS FOTOGRÁFICOS DE KARL BLOSSFELDT INFLUENCIARAM A ART NOUVEAU.

< Autor, 2013 >. 
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Conhecido pela sua aversão à linha rígida, pela liberdade de forma e cor, pelo uso de 
materiais característicos da região catalã23, e principalmente por utilizar a Natureza 
como modelo do seu trabalho, Gaudí é considerado um artista do movimento Art 
Nouveau. Mas enquanto o tradicional artista modernista primava pelo uso de formas 
orgânicas com um objetivo meramente ornamental, Gaudí procurava na Natureza 
um significado além do seu simbolismo superficial. (Zerbst, 1985, p.31)

Gaudí desenvolveu ainda metodologias experimentais que ainda hoje são cases studies, 
no desenvolvimento de Generative Design software24, como é exemplo o seu método 
catenário, de cordas e pesos, que lhe permitia o estudo de formas a partir das forças 
gravitacionais. (IMG 12) Desta maneira, Gaudí, desenvolveu vários trabalhos, entre elas a 
sua obra de toda a vida, La Sagrada Familia e a Colónia Güell. (Costa, 2008, p.383-389)

A Art Nouveau, contrariamente aos ideais de Ruskin e Morris, não vai rejeitar total-
mente a industrialização, adotando os novos materiais que daí derivaram, facilitan-
do o uso das formas sinuosas e assimétricas, provenientes da forte influência das 
formas orgânicas e características deste novo estilo.

“But the most natural prototype remained the plant and especially 
the stem (…) an important motive may be that the shape of plants 
not only the results from their growth, but keeps track of its progress: 
plants are both the product and the image of their evolution (…) the 
process of their growth can be retraced and stays alive in their shape.” 
(Zürich & Sachs, 2007, p.104)25

Apesar de ser um movimento com forte influência nas artes decorativas, o fun-
cionalismo continua a ser o objeto de maior preocupação, sendo que a forma de-
corativa não deve prejudicar a função. Tal como no Arts & Crafts, a Art Nouveau, 
ofereceu-se como alternativa à industrialização e produção em massa. A sua 
preocupação ornamental e a não-aceitação da máquina na produção de objetos 
vão ligar a Art Nouveau à degradação do fin-de-siecle, e que por sua vez será 
ultrapassada pelos movimentos avant-garde, com base na união entre a arte 

23 A cerâmica e o ferro forjado.

24 Softwares como Grasshopper 3D, desenvolvido pela Robert McNeel & Associates, ou CADenary, de-

senvolvido pelo MIT.

25 t.l.: “Mas o protótipo mais natural manteve-se a planta e especialmente o caule (...) um motivo 

importante pode ser a forma das plantas, não só os resultados do seu crescimento, mas acompanha o 

seu progresso: as plantas são tanto o produto, como a imagem da sua evolução (...) o processo do seu 

crescimento pode ser recuperado e permanece vivo na sua forma.”

IMAGEM 12 ANTONÍ GAUDÍ E O SEU MÉTODO CATENÁRIO.

< Autor, 2013 >. 
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e indústria, como é exemplo, o movimento alemão Deutscher Werkbund, onde 
as formas ornamentais exageradas davam lugar às formas geométricas simples, 
facilitando a sua produção industrial. É durante esta época que a Alemanha vai 
surgir como a grande líder do mundo industrial, até ao eclodir da Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918).

2.3.MODERNISMO

As preocupações relacionadas com a Natureza, a relação entre o Homem e a Natu-
reza, a procura por novas soluções nos meios naturais, vêm desde os Antigos. Mas 
quando se fala em Era Moderna, é na Arquitetura Moderna onde se pode ver grandes 
estudos desenvolvidos na área.

Na Europa, o início do século XX ficou marcado pelo extremar de posições entre 
países, criada pelo grande e descontrolado crescimento populacional, pela depres-
são económica e o pelo crescimento de ideais nacionalistas. Esses foram alguns dos 
principais fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, que deixaria o continente 
europeu completamente devastado. O contexto social era por isso diferente, quando 
comparados entre si, EUA e Europa. Enquanto os EUA viviam uma época próspera, a 
Europa debatia-se com uma reconstrução interna. Estes diferentes contextos foram 
marcantes também a nível cultural.

O grande e rápido desenvolvimento europeu estagnou, contribuindo para o desapareci-
mento de movimentos artísticos representantes do modo de viver com euforia e da vida 
boémia, que simbolizaram o século XIX e inícios do século XX. Iniciavam-se assim, novas 
correntes artísticas racionais e funcionais, que procuravam responder às necessidades 
de uma sociedade mais pragmática. Entre esses movimentos do pós-guerra encon-
tram-se a Bauhaus e o Estilo Internacional, impulsionado por Le Corbusier (1887-1965).

O aspeto decorativo deu lugar a um racionalismo funcionalista na Europa, que de-
fendia a máxima de “a forma segue a função”, desencadeados por movimentos 
como, o De Stijl, Cubismo e o Construtivismo russo, movimentos de vanguarda 
europeia. Contudo, a Bauhaus e o Estilo Internacional, não vão rejeitar completa-
mente os ideais de movimentos posteriores, como o Arts & Crafts e a Art Nouveau, 
e vão consolidar a união entre a indústria e a arte, iniciada anteriormente pela 
Deutscher Werkbund.

Le Corbusier vai voltar a trabalhar na apologia da estética da máquina, defenden-
do uma Arquitetura estandardizada, marcada pela simplificação e geometrização da 
forma, abolindo o exagero decorativo. Apesar de defender uma metodologia formal 
longe de formas orgânicas e naturais, a Arquitetura funcional de Le Corbusier, vai 
procurar a “humanização” da habitação, através da criação de um sistema métrico, 
semelhante ao cânone de Leonardo da Vinci, que Le Corbusier cunha de Modulor. O 
Modulor vai partir da ideologia de estandardização do espaço habitacional, defendi-
do pelo Estilo Internacional.

O Modernismo europeu mesmo seguindo uma ideologia racional e funcional da for-
ma, não significou que arquitetos e designers modernistas tivessem descorado de 
todo o ensinamento que o Natureza havia oferecido ao Homem. Hermann Muthe-
sius (1861-1927), Walter Gropius (1883-1969) e Le Corbusier, principalmente, vão-
se dedicar ao estudo da evolução de ferramentas e tipos de construção, aplicando 
esses conhecimentos na metodologia projetual contemporânea, na procura de des-
cobrir novos métodos e práticas. (Steadman, 2008, p.131)

O estudo da evolução de artefactos é uma prática antiga, feita por Antropologistas 
e Arqueólogos, mas que ganhou alguma notoriedade através dos estudos científi-
cos de Darwin e os novos conhecimentos na evolução da Natureza. Numa tentativa 
de levar o Darwinismo ao extremo26, também essa prática foi empregue no estudo 

26 Enquanto a teoria de Darwin tem como base a “seleção natural”, o mesmo não se pode dizer da evolu-

ção de artefactos, onde não é possível compreender o quanto “natural” foi a sua evolução formal, sendo 

que é sabido que essa evolução é por vezes acidental.
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de artefactos criados pelo Homem. Exemplo disso é a coleção do Tentente-Gene-
ral Lane-Fox Pitt-Rivers (1827-1900), um oficial do exército inglês, que dedicou 
parte da sua vida aos campos científicos da Arqueologia e Etnologia. O trabalho 
científico de Pitt-Rivers focou-se, essencialmente, no desenvolvimento de uma 
grande coleção de artefactos, onde se pudesse observar a evolução de artefactos 
criados pelo Homem. (IMG 13) Apesar do objetivo inicial de Pitt-Rivers se dedicar ao 
estudo de armas de fogo, acreditava que este processo era aplicado a outras áreas. 
(Steadman, 2008, p.83-86)

“Colonel Lane-Fox strongly advocated the application of the 
reasoning methods of biology to the study of the origin (…) and his 
own collection demonstrated that the products of human intelligence 
can conveniently be classified into families, genera, species, and 
varieties.” (Balfour, 1906, xviii)27

Le Corbusier vai realçar a “naturalidade” da evolução da máquina (IMG 14), como ilus-
tra em Vers Une Architecture (1923), a evolução do automóvel entre 1900 e 1921, 
comparando o estudo de aerodinâmica às formas animais de pássaros e peixes. 
(Steadman, 2008, p.134)

Muthesius e Gropius são dois defensores de que, tal como na Natureza, o coletivo se 
sobrepõe ao individualismo. Só dessa maneira os requisitos da nova sociedade po-
dem ser cumpridos. Gropius vai mesmo introduzir essa metodologia no programa de 
ensino da Bauhaus, onde ele foi fundador e diretor entre 1919 e 1928. A pedagogia da 
Bauhaus é baseada na coletividade, no trabalho em equipa, e considera fundamental 
a união de todas as especialidades artísticas, para a criação de um ensino harmonio-
so. (Steadman, 2008, p.132-134)

Na viragem do século XX a Arquitetura norte americana era uma coletânea de di-
versos estilos arquitetónicos, numa sociedade ainda a lidar com as inovações tra-
zidas pela Revolução Industrial. Na indústria da construção vivia-se uma época de 
experimentação de novos materiais e novas técnicas de transformação de materiais 
antigos. Mas na prática, estas inovações pouco ou nada eram implementadas na 
construção de novos edifícios.

Louis Sullivan (1856-1924) considerado o primeiro arquiteto moderno, é um dos 
críticos da época, à dificuldade em aceitar e implementar estas novas técnicas na 
Arquitetura moderna. É em pleno Pânico de 189328, durante a World Columbian 
Exposition em Chicago, Illinois, que Sullivan afirma que esta exposição universal 
“put American Architecture behind for at least 50 years”29. A seleção por parte dos 
organizadores de um projeto inspirado na Renascença Italiana foi o grande motivo 
para essas afirmações. (Sullivan, 1924, p.325)

Influenciado pelos ideais progressistas da Escola de Chicago e por Sullivan, seu 
mentor, Frank Lloyd Wright (1867-1959) vai revolucionar a Arquitetura com as 
suas novas metodologias que vai empregar. Wright vai ser o grande influenciador 
do Organicismo, ou Funcionalismo Orgânico. A Arquitetura Orgânica caracteriza-
se essencialmente pela procura da humanização da habitação ao ser concebida do 
interior para o exterior: “unfold, like an organism, from the seed within”30. Conse-
quentemente, Arquitetura Orgânica segue o processo de design da Natureza, adap-
tando-se a cada local, clima, e um conjunto de materiais, privilegiando a integração 
na paisagem. Tal como Louis Sullivan, Wright vai atribuir uma enorme importância 

27 t.l.: “O Coronel Lane-Fox defendeu firmemente a aplicação dos métodos de raciocínio de biologia 

para o estudo da origem (…) e sua própria coleção demonstrou que os produtos da inteligência humana 

podem ser convenientemente classificados em famílias, géneros, espécies, e variedades.”

28 O Pânico de 1893, desencadeado por um colapso do Mercado de Valores de Nova Iorque, dá início à 

pior Depressão do século XIX.

29 tl.: “[A World Columbian Exposition]coloca a Arquitetura americana por trás por pelo menos 50 anos.”

30 tl.: “desdobrar, como um organismo, a partir das suas sementes.”
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IMAGEM 13 LANE-FOX PITT-RIVERS, TRANSIÇÃO DA MALGA PARA O BOOMERANG.

< Steadman, 2008, p.90 >. 

IMAGEM 14 LE CORBUSIER, ANALOGIAS BIOLÓGICAS.

< Steadman, 2008, p.135 >. 
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aos novos materiais, que a Revolução Industrial colocou à disposição do Homem. 
(Pearson, 2001, p.72)

Na sua procura por fazer o Homem viver em harmonia com o ambiente, Frank Lloyd 
Wright, projeta a habitação Fallingwater (1935-39), situada na Pennsylvanya. (IMG 15) 
Nesta sua obra de arte, Wright consegue obter a ligação do utilizador com a Natureza 
em volta da cascata, através do respeito pela integridade dos materiais e das cores 
em harmonia com o ambiente.

“I think Wright learned the most important aspect of Architecture, the 
treatment of space, from japanese Architecture. When I visited Falling 
Water in Pennsylvania, I found that same sensibility of space. But there 
was the additional natural sounds of Nature that appealed to me.” 
(Ando, 1995)31

Os anos 20 e 30 nos EUA ficaram marcados pela grande crise económica, causado 
pelo Crash da bolsa de 1929. Houve uma grande necessidade de inovar os produ-
tos, de modo a recuperar o país financeiramente. Destas épocas surgem movi-
mentos como o Styling e o Streamlining, que vão ter forte influência nos trans-
portes. A Corvette é um ótimo exemplo dessa influência. Durante cerca de duas 
décadas inspirou-se no Anequim (Mako Shark), para desenhar os seus carros, que 
ainda hoje são a sua imagem de marca, carros icónicos e que ficaram para a pos-
terioridade pela sua beleza.

A Arquitetura Orgânica de Wright apesar de todo o simbolismo humanizante e na-
tural que transportava, raramente utilizava formas orgânicas. A sua influência foi 
contudo significativa nos finais dos anos 20 e inícios dos anos 30, no aparecimento 
de uma nova geração de arquitetos e designers que inauguraram um novo vocabu-
lário de formas orgânicas, contrariando o formalismo geométrico do Estilo Interna-
cional. Algumas das figuras predominantes desta nova tradição formal foram, Alvar 
Aalto (1898-1976), Eero Saarinen (1910-1961), Arne Jacobsen (1902-1971) e Charles 
(1907-1978) e Ray Eames (1912-1988). (Zürich & Sachs, 2007, p.46)

31 Pritzker Prize 2012, Biography: Tadao Ando, acedido 3 Fev 2012,

< www.pritzkerprize.com/1995/bio >.

t.l.: “Eu acho que Wright aprendeu o aspeto mais importante da Arquitetura, o tratamento do espaço, 

da Arquitetura japonesa. Quando visitei Falling Water, na Pensilvânia, achei a mesma sensibilidade de 

espaço. Mas havia os sons naturais adicionais da Natureza que me atrairam.“

IMAGEM 15 FRANK LLOYD WRIGHT, FALLINGWATER, 1935-39.

< www.insidelaurelhighlands.org >. 
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Apesar de no Organic Design não existir nenhuma preferência material32, como 
acontecia com o Organicismo de Wright, onde os materiais naturais assumiam 
grande importância, Alvar Aalto, dava preferência ao uso de madeira, como o con-
traplacado moldado e madeira laminada, rejeitando o metal tubular, utilizado pelo 
avant-garde europeu. Aalto acreditava que não existia material mais humano que 
a madeira. Para Aalto, forma e função devem funcionar como um só, desde o seu 
material à sua estrutura e por fim o seu propósito. Era esta a essência do Organic 
Design. (Fiell, 2005, p.531-536)

“O melhor comité de estandardização do mundo é a própria Natureza, 
mas na Natureza a estandardização ocorre maioritariamente em 
contacto com as unidades mais pequenas, as células. O resultado 
são milhões de combinações flexíveis nas quais nunca se encontra o 
estereotipado.” – Alvar Aalto (Gozak, 1981, p.78)

É recorrente associar o Biomorfismo ao Organic Design, embora o possamos descre-
ver em diversos momentos da história do Design e Arquitetura. Podemos associar 
as formas sinuosas de Gaudí, e que quase parecem derreter, aos trabalhos de Ea-
mes e de Carlo Mollino (1905-1973), ou então recorrer a períodos anteriores como 
o Barroco e Rococó. É recorrente ainda vermos formas biomórficas no Design, hoje 
em dia, como é exemplo, o trabalho de Ross Lovegrove (1958). Enquanto no Organic 
Design vemos uma certa tentativa de mímica de formas orgânicas, no Biomorfismo, 
os artistas procuram distorcer essas formas, sendo geralmente associado a uma 
conectividade entre Surrealismo e a Art Nouveau. (Fiell, 2005, p.118)

O apogeu do Organic Design terá ocorrido algures a meio do século XX, altura em 
que mais do que nunca as descobertas naturais inspiraram a humanidade, tal como 
ocorrera com as descobertas científicas do século XIX (IMG 16). Em 1953, James Watson 
(1928) e Francis Crick (1916-2004), representaram a estrutura genética do Ácido De-
soxirribonucleico (ADN) em forma de uma espiral dupla. Esta imagem espacial do ADN 
tornou-se um novo ícone da Natureza. (Zürich & Sachs, 2007, p.183)

Os anos pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ficaram marcados particular-
mente pelos anos da Guerra-Fria, que desencadearam uma corrida à Lua, entre as 
duas grandes potências políticas da época, os EUA e a URSS. Em 1968, e posterior-
mente à chegada de Neil Armstrong (1930-2012) à Lua, numa missão de reconhe-
cimento de terreno, a equipa do programa espacial da NASA, o Apollo 8, fotografou, 
aquela que é uma das imagens mais emblemáticas daquela geração. A 24 de Dezem-
bro de 1968, a equipa do Apollo 8, regista a primeira fotografia do planeta Terra, a 
partir da órbita lunar. A humanidade, tem o primeiro contacto visual com o planeta 
Terra, e a primeira noção da vulnerabilidade do “planeta azul”, envolto numa grande 
escuridão sem fim. (Zürich & Sachs, 2007, p.184-185)

32 O plástico iria assumir-se como o material predileto, devido às mais variadas formas que oferecia, 

adaptando-se melhor às formas orgânicas.

IMAGEM 16 O PLANETA TERRA E A REPRESENTAÇÃO DO ADN EM ESPIRAL DUPLA.

< Autor, 2013 >. 
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2.4.A ERA DA SUSTENTABILIDADE

A sociedade do pós-Segunda Guerra é geralmente caracterizada pela geração baby 
boom, referente ao aumento significativo da taxa da natalidade na sociedade oci-
dental. O baby boom vai ter fortes repercussões na sociedade atual, e é um dos mo-
tivos impulsionadores da sociedade consumista do nosso quotidiano.

“Consumption, as a new tribal myth, has become the morality of 
our present world. It is currently destroying the foundations of the 
human being, that is to say, the balance which European thought has 
maintained since the Greeks between our mythological roots and the 
world of the logos. Baudrillard is aware of the risk we are running. Let us 
quote him once again: “Just as medieval society was balanced on God 
and the Devil, so ours is balanced on consumption and its denunciation. 
Though at least around the Devil heresies and black magic sects could 
organize. Our magic is white. No heresy is possible any longer in a state 
of affluence. It is the prophylactic whiteness of a saturated society, a 
society with no history and no dizzying heights, a society with no myth 
other than itself.”” – J.P.Mayer (Baudrillard, 1998, ix)33

Os anos 50 vieram revolucionar as mais variadas áreas como o Design, a En-
genharia e a Arquitetura, com o aparecimento de novos plásticos, mais pro-
priamente a invenção e comercialização, a partir de 1957, do polipropileno, per-
mitindo novas práticas projetuais, redução de custos, maior durabilidade dos 
objetos e facilidade de fabrico de peças, permitindo uma resposta mais eficaz às 
necessidades da sociedade.

Os plásticos devido às suas características foram substituindo vários componentes, 
que até à época eram fabricadas em metal, um material mais pesado, mais baru-
lhento e de menor durabilidade. Este crescimento deu-se nas mais variadas áreas, 
nos mais variados equipamentos.

Verner Panton (1926-1998) foi um dos mais notáveis talentos inovadores do sé-
culo XX, no Design e Arquitetura. Panton imaginou um futuro colorido e brilhante, 
sendo pioneiro na criação de móveis, que contrariam a gravidade. Formado em 
Engenharia e Arquitetura, trabalhou no início da sua carreira com Arne Jacobsen, 
mas logo começou com o seu próprio escritório. Os seus desenhos tornaram-se 
cada vez mais não convencionais. Panton passou muitos anos a pensar em como 
produzir uma cadeira de plástico moldado numa só peça. Juntamente com a Vitra, 
ele surge com os primeiros protótipos em 1960 da Panton Chair, que entrou em 
produção em série a partir de 1967. A Panton Chair foi a primeira cadeira em plás-
tico a ser produzida numa só peça, por injeção, e é no nosso quotidiano um ícone 
da Pop Art. (Fiell, 2005, p.542-544)

A crise petrolífera de 197334 foi um exemplo de como o Homem não deve depender 
tanto deste recurso natural, e que deve procurar novas soluções. A crise avisou a 

33 t.l.: “Consumo, como um novo mito tribal, transformou-se na moralidade do nosso mundo atual. 

Está, atualmente a destruir as bases do Ser Humano, isto é, o equilíbrio que o pensamento Europeu tem 

mantido desde os Gregos entre as nossas raízes mitológicas e o mundo do logos. Baudrillard está ciente 

do risco que estamos a correr. Vamos citá-lo mais uma vez: “Assim como, a sociedade medieval foi 

equilibrada em Deus e o Diabo, por isso a nossa, é equilibrada no consumo e na sua denúncia. Apesar de, 

no mínimo, se poder organizar em torno das heresias do Diabo e seitas de magia negra. A nossa magia 

é branca. Nenhuma heresia, é possível, por mais tempo, num estado de riqueza. É a alvura profilática de 

uma sociedade saturada, uma sociedade sem história e sem alturas vertiginosas, uma sociedade sem 

mito diferente de si mesmo.””

34 A crise do petróleo de 1973 deu-se com o aumento do preço do Petróleo em mais de 300%. Deu iní-

cio a uma mudança de paradigma, alertou a humanidade de que este recurso natural não ia durar para 

sempre. Foi a primeira grande crise petrolífera sendo que já uma se tinha dado em 1956 e outras 3 pos-

teriormente em 1979, 1991 e 2008.
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humanidade para os cuidados que deve ter, e veio mesmo a travar o boom no uso 
de plástico que existiu na época, mas não foi suficiente para evitar o uso em escalas 
demasiado elevadas que se vê atualmente. (DIA 2)

A crescente popularização do plástico até aos anos 70, considerado um símbolo 
do Design moderno, foi quebrada quando surge uma nova geração crítica, nascida 
numa década de revoluções, como o Maio de 6835. Esta nova geração vai criticar o 
espírito consumista da época, trazendo consigo a sensação de vulnerabilidade eco-
nómica. Com esta mudança de paradigma surgem os primeiros movimentos ecolo-
gistas, como a organização ativista Greenpeace, em 1971.

Richard Buckminster Fuller (1895-1983) usou a expressão Spaceship Earth durante 
a segunda metade do século XX, para advertir a humanidade que o “planeta azul” 
estava a atingir o momento crítico, e que era necessária uma mudança de atitude do 
Homem, face aos seus comportamentos consumistas que rapidamente estavam a 
destruir a “nossa pequena Nave Espacial Terra”. Fuller foi um dos primeiros teóricos 
a abordar o problema da sustentabilidade da vida humana e das outras espécies que 
habitam o nosso planeta. (Fiell, 2005, p.300)

Para Fuller, a expressão Spaceship Earth refere-se ao planeta Terra como meio 
de transporte do Homem ao longo da enorme vastidão do espaço. Fuller defen-
de que a Terra permitiu ao Homem ser ignorante durante muito tempo, ofe-
recendo-lhe os recursos naturais necessários para que a humanidade tivesse 
direito a uma grande margem de segurança. O Homem foi obrigado a com-
preender, através do seu intelecto, como funcionava a nossa “Nave Espacial”, 
através de tentativa erro, mas essa margem de segurança atingiu o seu nível 
crítico. (Fuller, 1998, p.28-31)

Em Manual de Instruções Para a Nave Espacial Terra (1998), Fuller avisa para os 
perigos de a espécie humana caminhar em direção à insustentabilidade, advertin-
do para a necessidade de mudarmos os nossos costumes, antes de nos tornarmos 
“cosmicamente falidos”. (Fuller, 1998, p.53)

O impacte ambiental, desde a industrialização, começava a ter efeitos no clima ter-
restre, provocando entre 1981 e finais de 1994, grandes mudanças climáticas em 
todo o mundo, e que ainda hoje nos sugere que a humanidade está a viver um pe-
ríodo de grandes mudanças ambientais. Para responder à degradação do ambiente 
e à crise energética, a ONU propôs a criação de parâmetros de desenvolvimento 
sustentável. (Papanek, 2007, p.18-20)

35 O Maio de 68, inicialmente uma contestação estudantil, teve ínicio em França, mas rapidamente se 

desenvolveu para outros países desenvolvidos, como os EUA e o Japão. Esta geração criticava as políticas  

e sociedade consumista e o ensino tradicional.
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Este conceito surge pela primeira vez em 1987, no Relatório de Brundtland36, elabo-
rado pela World Comission on Environment and Develpment (WCED), e é intitulado 
de Desenvolvimento Sustentável.

“Sustainable development is development that meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs.” (WCED, 1987)37

A palavra sustentável, do latim sustentare, sugere algo que se pode sustentar, de-
fender ou seguir, sugerindo a preocupação ambiental, preocupação com a escassez 
de recursos naturais, e evitar provocar danos no ambiente. O conceito de desenvol-
vimento sustentável pretende conciliar os requisitos económicos, sociais e ambien-
tais da sociedade, os três pilares da sustentabilidade38, onde a primazia passa por 
obter um equilíbrio entre eles. Embora o equilíbrio seja o pretendido, os três pilares 
de sustentabilidade obedecem a uma hierarquia lógica, de onde podemos concluir 
que sem equilíbrio ambiental não temos progresso social, e sem progresso social 
não temos crescimento económico. (DIA 3)

Sustentabilidade está hoje bem presente em vários aspetos da nossa sociedade, e 
o Design não é exceção. Sustentabilidade é um conceito cada vez mais empregue 
na área do Design, senão mesmo já um requisito para se fazer “Bom Design”, que 
Dieter Rams (1932-) classificou de honesto, durável, que se preocupa com todos os 
detalhes e é amigo do ambiente.39

“As escolhas que fazemos podem influenciar direta ou indiretamente uma 
enorme cadeia de acontecimentos que, por sua vez, podem ter um impacto 
positivo ou negativo no nosso planeta e nas nossas vidas.” (Reis, 2010, p.17)

36 O Relatório de Brundtland, coordenado pela primeira ministra da Noruega Gro Brundtland (1939), in-

titulado de Our Common Future (O Nosso Futuro), crítica o modelo de desenvolvimento implementado 

pelos países industrializados, e tem por base o princípio de que o ser humano devia gastar os recursos 

naturais de acordo com a capacidade de renovação desses recursos, para evitar o seu esgotamento.

37 t.l.: “O desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem comprometer a 

capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.”

38 É também referenciado ocasionalmente como os The 3 E’s (Três E’s): Economia (Custo/Benefício), 

Ecologia (Recursos/Emissões) e Equidade Social (Interna/Externa).

39 Vitsoe 2012, Dieter Rams: Ten Principles for Good Design, acedido 5 Fev 2012,

< www.vitsoe.com/en/gb/about/dieterrams/gooddesign >.
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< www.wikipedia.com >. 
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O papel do designer é considerado essencial no desenvolvimento sustentável do 
planeta Terra. Tal como Buckminster Fuller, o arquiteto e designer Victor Papanek 
(1927-1999) vai ser um dos pioneiros da consciencialização ambiental no Design 
e na importância do papel do designer e da sua obra. Para Papanek, o conceito de 
Design Sustentável é uma categoria dispensável ao Design, a partir do momento 
em que crê que todos os designers devem reformular os seus valores e trabalho, de 
modo a atuar de maneira mais humilde e a procurar um modo de vida sustentável e 
harmonioso. (Papanek, 2007, p.11-16)

Inicialmente, o Design Sustentável tinha como objetivo criar produtos com o menor 
impacte ambiental negativo possível sobre o ambiente, através da utilização de ma-
teriais ecológicos, eficiência energética e reciclagem fácil. Design Sustentável surge 
da evolução de conceitos como o Eco-Design ou Design Ecológico, Green Design 
e Design for Environment, e prende-se com o objetivo de desenvolver produtos, 
sistemas e experiências, que cumpram os princípios da sustentabilidade ecológica 
e ambiental, económica e social: (1) Materiais de baixo impacte, refere-se à escolha 
de materiais menos poluentes, que requerem baixo custo energético no seu pro-
cessamento; (2) Eficiência energética, relativamente aos baixos custos energéticos 
na fase de produção; (3) Qualidade e durabilidade, no desenvolvimento de produtos 
mais duradouros e de melhor funcionamento; (4) Projetar para a reutilização e reci-
clagem, no sentido em que o produto ou sistema deve operar após a fase comercial 
e sobreviver a todo o seu ciclo de vida; (5) Desenhar o impacte social, de maneira a 
oferecer melhor qualidade de vida às pessoas.

Para uma melhor compreensão do fenómeno de desenvolvimento sustentável, são 
utilizados sistemas métricos, como indicadores e índices de sustentabilidade, nor-
mas de estandardização e benchmarks, ou ferramentas quantitativas como o Life 
Cycle Assessment (LCA) e o Life Cycle Energy Analysis (LCEA), que permitem avaliar 
melhor o impacte de um produto ou sistema e permite às empresas, entender o que 
pode ser alterado, substituído ou eliminado durante todo o ciclo de vida. O LCA é 
uma das ferramentas mais usadas e permite avaliar todo o processo Cradle-to-Gra-
ve de um produto, desde a extração dos recursos para a sua produção, até ao seu 
fim de vida. (DIA 4)

O Design é a ferramenta mais poderosa ao dispor do Homem, permitindo-lhe 
desenhar os seus produtos e ambiente, e deve ser usado conscientemente, de 
maneira a que os seus atos não tenham consequências negativas no futuro. A 
estética é apenas uma pequena parte da responsabilidade ambiental do designer. 
(Papanek, 2005, p.11-16)
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< www.wikipedia.com >. 
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2.5.OS NOVOS DESAFIOS DO SÉCULO XXI

A última metade do século XX marcou o início de uma nova era de conscienciali-
zação ambiental a nível mundial, e uma mudança de paradigma nas metodologias 
projetuais do Design. Hoje o tema ecologia e sustentabilidade ultrapassou a “moda” 
dos anos 70 e 80, consideradas as “décadas do ambiente”, e são conceitos comple-
tamente integrados no Design entre outras práticas da sociedade moderna.

“The Stone Age did not end because humans ran out of stones. 
It ended because it was time for a re-think about how we live.” 
(McDonough, 2005)40

A sociedade moderna continua a viver uma época de revolução ambiental, iniciada 
nos anos 60, procurando obter a perfeita harmonia entre o Homem e a Natureza. 
A população mundial é hoje cerca de 7 mil milhões e está marcada por uma época 
de rápido desenvolvimento tecnológico, nunca antes visto a este nível, principal-
mente nas tecnologias digitais, que tiveram a sua aceitação da sociedade nos anos 
80 e 90, e são hoje indispensáveis no nosso quotidiano, como é o caso da internet 
e dos telemóveis.

Em termos socioeconómicos, a sociedade vive um período de crise financeira, ini-
ciada em 2007, e instabilidade social e política. A década de 2000 ficou marcada 
também por novas crises energéticas, em 2003, 2006 e 2008, causada pelo grande 
e rápido acréscimo do preço do petróleo, voltando a alertar para a necessidade da 
sociedade industrializada tomar medidas rápidas, mas conscientes, relativamente 
ao seu estilo de vida e à sua dependência de recursos naturais. Vivemos uma era de 
mudança ambiental, onde segundo a World Wide Fund for Nature (WWF), 70% da 
pegada ecológica41 da humanidade, se deve à emissão de carbono para a atmosfera 
terrestre. As mudanças climáticas são a maior ameaça ambiental do século XXI. (DIA 5)

40 Twist, J 2005, Eco-designs on future cities, BBC, [online], acedido 21 Mai 2013,

< www.news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4682011.stm >.

t.l.: “A Idade da Pedra não acabou porque os humanos ficaram sem pedras. Ela terminou porque era 

tempo para repensar sobre o modo como vivemos.”

41 A pegada ecológica ou ecological footprint mede a exigência humana na biosfera, relativamente aos 

ecossistemas terrestres e aos recursos naturais. Serve como medida de comparação entre o consumo 

humano de recursos naturais com a capacidade de regeneração do planeta desses recursos. O termo é 

cunhado por William Rees em 1992, e é atualmente usado como um indicador de sustentabilidade am-

biental. Entre 1961 e 2003 a pegada ambiental quase que quadruplicou, aumentando mais rapidamente 

que o próprio crescimento da população em igual período. (WWF, 2006, p.16-17)
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Vivemos numa era de mudança em que as pessoas se preocupam e têm maior cons-
ciência das repercussões dos seus atos diários, e isto também significa um outro 
comportamento do consumidor, que não está apenas preocupado com a função e 
forma de um determinado produto. O consumidor quer estar informado em relação 
ao produto que utiliza, qual o seu material, quais os seus gastos de consumo, onde 
e como foi produzido e principalmente qual a durabilidade do produto em termos de 
ciclo de vida. O consumidor do século XXI é uma pessoa mais exigente e informada, e 
por isso o mercado também evoluiu de maneira a corresponder às novas exigências. 
O mercado direciona hoje, as suas políticas para conceitos como o triple bottom 
line42 e a sustentabilidade. (Reis, 2010, p.16)

Leif Huff, diretor executivo da IDEO em Munique, acredita que a ideia de diminuição43 
associada ao Design Sustentável está a mudar para uma visão de dar algo mais ao 
mundo ao invés de tirarmos. Para Huff, essa visão passa necessariamente pela cria-
ção de produtos mais duradouros. (Reis, 2010, p.22-23)

Encontramo-nos numa situação instável a nível socioeconómico idêntica aos anos 
70, mas que a nível de conhecimentos e tecnologicamente é incomparável. Despo-
letados pelos grandes avanços na tecnologia digital dos anos 80 e 90, designers, 
engenheiros e arquitetos, dispõem agora de ferramentas como os computadores 
pessoais e programas de interfaces gráficas, que permitem agir de formas nunca 
antes atingidas, como é exemplo as ferramentas de Computer –Aided Design (CAD) 
e Computer-Aided Manufacture (CAM). (Bonsiepe, 1992, xiv)

O desenvolvimento de softwares CAD tem estimulado designers e arquitetos a de-
senvolver novas estruturas com formas biomórficas. Ross Lovegrove tem sido um 
dos principais apologistas das formas biomórficas no Design contemporâneo, ti-
rando todas as vantagens possíveis da chamada “era digital”. A metodologia não 
se foca apenas no aspeto formal, mas sobretudo no processo de redução material, 
utilizando apenas aquilo que é realmente necessário, como é exemplo o Renault 
Twin’Z, um concept car projectado com o apoio de métodos de design computacio-
nal e modelos parmétricos. (IMG 17) (Zürich & Sachs, 2007, p.268-269)

Contudo, apesar desta direção formal tomada por Lovegrove, não significa que exis-
ta uma forma estética ideal. Mais prioritário que o esteticismo, encontram-se os 
valores éticos e a consciência ambiental necessária para suprir a insustentabilida-
de do planeta. Princípios como a preocupação ambiental, diversificação, o uso de 
materiais de baixo impacte, e o seu uso menos massivo, continuam a ser os pontos 
fortes e a direção que deve ser tomada. (Papanek, 2007, p.264-272)

42 O triple bottom line, ou People, Planet and Profit (Pessoas, Planeta e Lucro) é um termo cunhado por 

John Elkington, no seu livro Towards The Sustainable Corporation (1994) e é utilizado por empresas para 

medir os seus resultados em termos sociais, ambientais e económicos.

43 Ter menos, viver com menos, limitar-se.

IMAGEM 17 ROSS LOVEGROVE E O RENAULT TWIN’Z.

< www.internionline.it >. 
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É no século XXI que deve ocorrer uma grande revolução no Design Ecológico, co-
meçando por ultrapassar o grande impedimento desta revolução, o Homem, que 
vive preso à sua ganância, auto preocupação e a uma sociedade de consumo em 
massa. Para David Orr (1944), essa mudança terá de ocorrer primariamente a nível 
das grandes estruturas políticas e económicas, sobretudo nos países mais ricos, 
que devem incentivar: (1) Aumentar a eficácia energética; (2) Desenvolver fontes 
de energia renovável; (3) Diminuir o uso de materiais; (4) Preservar a biodiversida-
de; (5) Recuperar ecossistemas degradados; (6) Redesenhar sistemas de transpor-
te e áreas urbanas; (7) Instituir práticas sustentáveis na agricultura e silvicultura; 
(8) Reduzir o crescimento e níveis populacionais; (9) Redistribuir recursos justa-
mente; (10) Desenvolver indicadores de prosperidade, saúde e segurança, mais 
exatos. (Orr, 2004, p.23)

Mas o desafio do Design no século XXI não passa apenas por uma reformulação das 
suas metodologias. Todo o ensino do design deve ser baseado em métodos e ideais 
ecológicos tal como, deve incluir estudos sobre o método científico e outras áreas 
das ciências naturais como a Biologia, Antropologia, Geologia ou Geografia Cultu-
ral. A relação entre Design e Ciência como tema fundamental do Design moderno e 
do ensino moderno do Design, já havia sido aplicada na Hochschule für Gestaltung 
Ulm.44 O designer moderno, mais que nunca, deve alargar as suas áreas de conhe-
cimento. A abordagem multidisciplinar passa a ter um papel fulcral na metodologia 
projetual. (Bonsiepe, 1992, xviii)

As novas tecnologias disponíveis também devem ser vistas como algo positivo, onde 
podemos encontrar respostas úteis. Não podem ser recebidas como algo suscetível 
de prejudicar o equilíbrio ecológico. Só com acesso às novas tecnologias podemos 
aplicar, de maneira mais eficaz, conceitos como a Biónica e a Biomímica. (Papanek, 
2007, p.264-272)

As áreas da Biologia e Biónica sempre serviram como fonte de criatividade para o 
designer. Mas apesar dessa relação surgir desde os Antigos, essa fonte de criativida-
de apenas serviu a um nível básico. Hoje o estudo da Biónica vai além do aspeto for-
mal, preocupando-se mais em procurar saber como funciona a Natureza e os seus 
sistemas naturais e procurar fazer mais com menos. (Papanek, 2005, p.176-182)

Os avanços na Biologia molecular e na genética levam-nos hoje a considerar 
uma nova disciplina do Design, que vai além dos conceitos desenvolvidos até 
hoje, onde a observação e mímica da Natureza serviam como base. A criação de 
equipas interdisciplinares onde atuam principalmente designers e biólogos, per-
mitem abranger o raio de ação do Design a territórios nunca antes explorados, e 
possibilitam ao designer, transpor fronteiras que estavam fora do seu alcance. 
Surge uma nova forma de Organic Design, o Biodesign. O conceito de Biodesign 
sugere a incorporação de organismos vivos como componente, melhorando a 
função do produto final. Este conceito vai além da Biomímica à integração de 
processos biológicos. (Myers, 2012, p.6-9)

“(…) designers are beginning to go beyond emulation to harness 
processes observed in the living world, where systems achieve perfect 
economies of energy and materials.” (Myers, 2012, p.11)45

A aplicação de organismos vivos em produtos seria há poucos anos uma práti-
ca incomportável financeiramente, devidos aos custos de pesquisa e produção. 
O rápido desenvolvimento tecnológico não só trouxe novas ferramentas, mas 
reduziu também os custos de ferramentas básicas de Biotecnologia. Tal como 

44 A Escola de Ulm, inaugurada em 1955, pretendia servir como uma continuação crítica da Bauhaus, 

retomando a sua tradição. Vai ter forte influência no design moderno e nos métodos de ensino das escolas 

de todo o mundo de design industrial.

45 t.l.: “(…) designers estão a começar a ir além da emulação para aproveitar os processos observados 

no mundo dos vivos, onde os sistemas alcançam economias perfeitas de energia e materiais.”
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os anos 80 e 90 com a Computação de garagem, os novos avanços científicos 
e tecnológicos permitem-nos antever uma situação similar, a Biologia de ga-
ragem. Designers e arquitetos adquirindo os conhecimentos necessários pelos 
processos e técnicas biológicas, podem desencadear uma nova era de inovações 
nas suas áreas projetuais.

Embora a Biotecnologia ainda não esteja ao dispor de toda a gente, são já inúmeros 
produtos e materiais que estão em fase final de experimentação e podem chegar 
ao mercado num curto prazo de tempo, e que podem revolucionar a maneira de 
pensar habitações, os produtos básicos do dia-a-dia ou até os elementos urbanos 
da cidade. O Biodesign vai permitir redesenhar materiais com mais de 2400 anos 
de exploração humana, como é o exemplo do cimento que o Homem tem vindo a 
desenvolver e a utilizar nas suas construções desde o século IV (a.C.), utilizado pelos 
romanos, mas a sua fórmula básica de óxido de cálcio, rocha pulverizada, argila, 
cinzas e água iria perder-se com a queda de Roma até ao século XVIII, mais precisa-
mente em 1756 em Inglaterra, período coincidente com o despoletar da Revolução 
Industrial. Um século mais tarde seria desenvolvido em França o betão armado. Hoje 
em pleno século XXI, é necessária uma reformulação nos métodos de construção, 
que respondem eficazmente às necessidades ambientais e da humanidade. O século 
XXI obedece a novos requisitos, que estavam longe de ser equacionados nos sécu-
los XVIII e XIX. As construções atuais necessitam de obedecer a novos parâmetros 
ambientais e sustentáveis, onde o uso de menos materiais e energia na construção 
é uma questão primordial. Para responder aos novos desafios do século está a ser 
desenvolvido na Delft University of Technology (DUT) um novo tipo de cimento, mais 
barato, de maior duração e que tem uma capacidade de se autorregenerar, nunca 
antes vista em nenhum material produzido pelo homem. (IMG 18) Essa capacidade de 
autorregeneração apenas é conseguida através da integração de uma bactéria que 
em conjunto com oxigénio e humidade produz calcário, selando fendas criadas no 
cimento através de um processo natural. A engenharia de materiais entra num novo 
mundo de inovações nunca antes possível, prevendo-se o aparecimento de uma 
nova geração de materiais que vão permitir novas respostas, a problemas sem res-
posta possível de ser dada. (Myers, 2012, p.11)

Mas a Natureza não está apenas a influenciar o aparecimento de novos materiais. O 
conhecimento da genética biológica permite-nos desenvolver o conceito de codi-
ficação da forma, e dessa forma compreender a evolução das formas por mutação. 
(Costa, 2008, p.227)

A Biogenética está a ser implementada em softwares que simulam processos evo-
lutivos e de desenvolvimento dos sistemas vivos. Estes softwares que simulam os 
processos de “seleção natural” e do desenvolvimento do fenótipo dos seres vivos, 
estão a ser utilizados para responder a problemas arquitetónicos e também do 
Design. (Costa & Sousa, 2006, p.26)

IMAGEM 18 BIOCIMENTO DESENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE DE DELFT.

< www.forumforthefuture.org >. 
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“Computers give us a new opportunity to change the way we think 
design.” -  Lars Hesselgren (ustnguru, 2008)46

A inspiração nos processos adaptativos da Natureza já é aplicada desde final do 
século XIX e início do século XX, por Antoní Gaudí, que baseava as suas decisões 
morfológicas em dados provenientes da sua calculadora estrutural analógica, o seu 
método catenário. (Costa, 2008, p.384)

Os princípios de conceção natural são agora bem entendidos e capazes de serem 
replicados por sistemas CAD. Os sistemas digitais começam a familiarizar-se com 
novos conceitos, como Design Generativo ou Design Paramétrico. (IMG 19)

Design Generativo parte por base de um modelo paramétrico, e gera possibilidades pro-
jetuais úteis e viáveis através de um conjunto de regras ou algoritmos47, que obedecem 
às leis naturais. O modelo paramétrico é um processo de modelação, que pode ser si-
mulado através de um computador, mas que se assemelha aos desenvolvimentos mor-
fogenéticos estudados na Biologia. Estes novos processos digitais simulam os próprios 
processos da Natureza de auto-organização e morfogénese. (Costa, 2008, p.473)

“Generative Design is a morphogenetic process using algorithms 
structured as not-linear systems for endless unique and un-repeatable 
results performed by an idea-code, as in Nature.” (Soddu, 1992)48

Por Design Generativo entendemos como um método computacional que não se 
destina à projeção final de um objeto, mas à projeção de um sistema que por si 

46 ustnguru. (2008, Abril 16). Samples of Generative Components - Derived Designs [vídeo]. Disponível 

em,

< www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=POSzuyV_ZHo >.

t.l.: “Os computadores dão-nos uma nova oportunidade de mudar a maneira de pensarmos o design.”

47 Algoritmos são conjuntos de regras e operações que permitem resolver, num número finito de etapas, 

um problema.

48 Wikipédia 2013, Generative Design, acedido 9 Jul 2013,

< www.en.wikipedia.org/wiki/Generative_Design >.

t.l.: “Design Generativo é um processo morfogenético que utiliza algoritmos estruturados como sistemas 

não-lineares para resultados intermináveis, únicos e irrepetíveis realizados por uma ideia-código, tal 

como na Natureza.”

IMAGEM 19 INTERFACE DO GRASSHOPPER E RHINOCEROS.

< WWF, 2006, p.3 >. 
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próprio constrói o objeto, permitindo gerar uma série de variações infinitas. Este 
processo permite trabalhar a genética de um objeto ou sistema ao invés de modular 
apenas a sua forma final. (Estevez, 2003, p.15)

A visão do projetista torna-se algorítmica, libertando-se das imagens predetermi-
nadas e focando a sua atenção nas regras do processo gerador. A visão holística ou a 
visão algorítmica são apenas exemplos de muitas das alternativas de caráter Biónico 
ou Biomímético que existem para solucionar “problemas abertos” que são bastante 
comuns na atividade de um arquiteto e designer. (Costa & Sousa, 2006, p.26)

Estas novas ferramentas vão permitir o aparecimento de novos conceitos aplicáveis 
à comercialização de produtos, como é exemplo o User Generated Design (UGD), uma 
metodologia que começa a ser colocada em prática nas empresas, utilizando como 
base o conceito Do-It-Yourself (DIY)49. Por UGD define-se o mecanismo de comer-
cialização de produtos, em que o consumidor, através de um software define a for-
ma pretendida para o seu objeto, através de parâmetros definidos pelo designer, mas 
alterados pelo consumidor. Este processo corresponde, ao mesmo tempo, positiva-
mente em termos de fabrico e simula automaticamente os custos totais do produto.

Como exemplo desta vertente do design centrada no utilizador temos várias em-
presas a recorrer ao UGD, através de mecanismos online que permitem aos seus 
clientes escolher a forma e cor dos seus objetos, obtendo infinitas variações. É o 
caso da Fluid Forms, fundada em 2005, que através dos desenvolvimentos a nível 
de produção digital, como a impressão 3D, tem desenvolvido produtos inovadores 
através de ferramentas de Design Generativo, aliando-se ao movimento DIY. (IMG 20) 
O processo utilizado, pode dividir-se em quatro fases: (1) designers criam ideias 
originais e inovadoras para produtos em códigos e algoritmos, oferecendo uma 
variada oferta de formas e parâmetros para os clientes; (2) através de ferramentas 
desenvolvidas pelas empresas, e colocadas online, os utilizadores podem construir 
os seus próprios produtos, ao seu gosto; (3) o cliente envia o seu produto final 
para a empresa que a partir dos dados recebidos envia a peça para a fabricação; 
(4) o produto acabado é enviado para o cliente dentro dos prazos propostos; O 
designer, assume desta forma, um papel diferente na fase de desenvolvimento de 
um produto. O designer deixa de desenvolver a forma final, fornecendo-lhe várias 
alternativas. O papel do designer, contudo, continua a ser essencial, pois deve 
certificar-se que as formas desenvolvidas são funcionais, podem ser produzidas e 
garantem eficácia relativamente ao seu custo final.50

49 Do-It-Yourself ou em português Faça-Você-Mesmo, refere-se ao conceito de por conta própria o 

consumidor ou utilizador conseguir fabricar ou reparar algo, sem a necessidade de auxílio profissional.

50 Fluid-Forms 2013, Design Your Own, How It Works, acedido 19 Jun 2013,

< www.fluid-forms.com/page/show/Design-Your-Own-How-It-Works >.

IMAGEM 20 CELL CYCLE, UM SOFTWARE DE USER GENERATED DESIGN.

< www.n-e-r-v-o-u-s.com >. 
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O estúdio de Design Generativo, o Nervous Systems, fundado em 2007, tem aposta-
do no desenvolvimento de aplicações computacionais generativas baseados no fe-
nómeno natural, criando objetos únicos de arte, joalharia ou utensílios domésticos. 
O estúdio tem desenvolvido alguns softwares online51, com o objetivo do utilizador 
criar as suas próprias formas, não só de uma perspetiva de compra, mas também 
numa perspetiva de brincar com as formas e aprender com estes processos da Na-
tureza aplicados ao Design. Os códigos fonte das ferramentas são disponibilizados, 
juntamente com os programas, de maneira a encorajar outras pessoas a trabalhar 
nesta matéria.5253

Estes novos automatismos trazem consigo a visão que algum dia designers e outros 
não especialistas em Biologia vão ter a possibilidade de desenvolver novos sistemas 
e dispositivos biológicos, sem ter conhecimentos detalhados dos comportamentos 
moleculares das partes biológicas, mas continuará a ser imperativo, que artistas, 
designers e arquitetos tenham um profundo conhecimento nos processos e técnicas 
biológicas. (Myers, 2012, p.11)

Alberto Estevez, professor na Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la UIC 
(ESARQ), designa como Arquitetura Genética, o novo rumo a tomar, em que o ar-
quiteto não só pretende criar na Natureza, mas criar com a Natureza, sendo que o 
objetivo passa por ele próprio criar a Natureza. Um conceito facilmente incorporado 
no Biodesign que se tem falado ao longo deste capítulo. Cada vez mais, as novas 
tecnologias possibilitam o projetista de manipular os dados da Natureza, as suas 
formas, texturas, cores e até sons. O designer deixará de pensar na forma final e 
passará a ser um criador de “raças” de objetos com uma infinidade de variações ao 
seu dispor. (Estevez, 2003, p.13-15)

2.6.ANALOGIAS NATURAIS

A Biónica é um processo projetual que remonta dos Antigos e que inconsciente-
mente incluíam a Biónica para o desenvolvimento das suas ferramentas, através de 
aprendizagens obtidas da Natureza. Não há dúvida que foi nos animais que o Homem 
foi buscar as diferentes técnicas e aplica-las a diversos usos presentes no nosso 
quotidiano, como na habitação onde ainda hoje perdura essa influência análoga, 
como o vespeiro, a toca do rato, o covil do urso, o corredor da toupeira ou a coelhei-
ra. (Bahamon, 2007, p.5-6)

Da mesma forma que Darwin demonstrava que a vida é uma luta permanente pela 
sobrevivência, em que no final apenas as formas que melhor se adequam ao am-
biente subsistem, o mesmo se adequa às analogias naturais nos elementos arti-
ficiais, em que a “seleção natural” não permite que, a longo prazo, aquilo que é 
ineficaz sobreviva. (Bahamon, 2008, p.4)

Gui Bonsiepe (1934-) devido ao termo ser usado erroneamente, procura achar a di-
visão entre a Biónica tradicional e a Biónica moderna, uma mudança de paradigma 
que surge a partir do momento em que se começa a estudar e aplicar mais o com-
portamento análogo do que a forma análoga. Para Bonsiepe, o ponto de partida do 

51 Pelo menos três aplicações online são disponibilizadas pelo Nervous System: (1) o Cell Cycle (http://n-

-e-r-v-o-u-s.com/cellCycle/), que cria modelos celulares, passíveis de serem impressos em 3D. Per-

mite-nos moldar, torcer e subdividir, transformando uma malha simples numa estrutura padronizada 

complexa; (2) Radiolaria (http://n-e-r-v-o-u-s.com/radiolaria/), que nos permite manipular uma teia 

de células interligadas de modo a criar uma grande variedade de padrões de inspiração biológica; (3) Den-

drite (http://n-e-r-v-o-u-s.com/dendrite/), que simula o movimento de partículas submetidas a um 

movimento aleatório, que quando colidem, as partículas juntam-se entre si. Com o tempo, as partículas 

agregam-se em formas ramificadas semelhante às observadas nos corais e cristais dendríticos.

52 Nervous System 2013, About Us, acedido 19 Jun 2013,

< www. n-e-r-v-o-u-s.com/about_us.php >.

53 Nervous System 2013, Tools, acedido 19 Jun 2013,

< www.n-e-r-v-o-u-s.com/tools/ >.
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modelo de análise Biónica dos fenómenos formais da Natureza parte da fonte de 
inspiração de um fenómeno natural, a partir do qual se desenvolve uma solução 
projetual. (TAB 1) (Bonsiepe, 1992, p.177)

Apesar da sua popularização nos anos 70, o significado da palavra Biónica nem 
sempre se torna o mais esclarecedor, sendo que Bruno Munari (1907-1998) pro-
cura esclarecer:

“A Biónica estuda os sistemas vivos, ou assimiláveis aos vivos, e 
tende a descobrir processos, técnicas e novos princípios aplicáveis 
à tecnologia. Examina os princípios, as características e os sistemas 
com transposição de matéria, com extensão de comandos, com 
transferência de energia e de informação. Toma-se como ponto de 
partida de um fenómeno natural e a partir daí pode desenvolver-se 
uma solução projetual.” (Munari, 1990, p.340)

O termo Biónica não pode ser associado apenas à cibernética, pois o Homem há mui-
to que usa este conceito, mesmo que inconscientemente. Vários autores já haviam 
arranjado inspiração na Natureza para solucionar certos problemas arquitetónicos 
ou mesmo na Engenharia, como por exemplo no vigamento da Eiffel Tower, cal-
culado com base na estrutura superior do fémur ou o Crystal Palace em Londres, 
inspirado na Victoria Amazonica. O conceito de facto já era um conceito presente 
nos projetos de Leonardo da Vinci, quando em pleno século XV projetou os primeiros 
princípios de um helicóptero, inspirado na libelinha.

TABELA 1 ALGUNS EXEMPLOS DE ANÁLISE BIÓNICA E DA APLICAÇÃO DAS NOÇÕES QUE ELA FORNECE.

< Bonsiepe, 1992, p.176 >. 
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“O estudo de sistemas vivos ou assimiláveis pelos vivos tendente 
a descobrir novos princípios, técnicas e processos de aplicação à 
tecnologia. A Biónica analisa os sistemas biológicos, os seus princípios 
e as suas características funcionais de um ponto de vista qualitativo, de 
forma a retirar inspiração para o desenvolvimento de novas orientações 
no projeto de sistemas técnicos que tenham características análogas.” 
(Offner, 1974, p.14-18)

Quando o método Biónico é aplicado na prática projetual, a fonte para as analogias 
é todo o conhecimento retirado da Biologia, que seja possível de ser aplicado no 
objeto. (Costa, 2008, p.63)

O designer industrial Franco Lodato, defende que o desenho Biónico é a primeira 
metodologia utilizada pelo homem no desenho dos seus abrigos, casas e objetos. 
Lodato divide as aplicações Biónicas em cinco categorias principais: (1) Mimetismo 
total: um objeto, material ou estrutura que é idêntica ao produto natural; (2) Mime-
tismo parcial: a versão modificada de um produto natural; (3) Analogia não biológi-
ca: uma imitação funcional; (4) Abstração: a utilização de um mecanismo isolado; (5) 
Inspiração: quando a Biologia é a inspiração da criatividade. (Lodato, 2000, p.47-48)

Lodato caracteriza o conceito de Biónica como, a assimilação de princípios de En-
genharia utilizados em sistemas naturais para aplicação ao desenho ou à melhoria 
de sistemas tecnológicos. Em termos projetuais, Lodato categoriza as quatro fases 
de planeamento do desenho biónico: (1) Seleção de características de um organismo 
vivo que superem as atuais propostas de desenho; (2) Deteção e obtenção dos pro-
cessos e princípios que demonstram essa superação; (3) Elaboração de métodos e 
modelos para descrever os sistemas biológicos; (4) Demonstração da viabilidade em 
traduzir este conhecimento num elemento artificial. (Lodato, 2000, p.48)

Prevê-se que a mímica da Engenharia da Natureza continue a influenciar o Design 
do Produto, pois apesar de a humanidade ter atingido um enorme desenvolvimento, 
ainda não sabe tudo relativamente ao mundo natural. Estima-se, por exemplo, que 
30 milhões de espécies animais habitem o planeta, mas o Homem ainda só cata-
logou e analisou cerca de 2 milhões de espécies, o que nos indica da infinidade de 
soluções à nossa disposição.
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2.6.1.PARQUE OLÍMPICO DE MUNIQUE

Frei Otto (1925) é um dos arquitetos contemporâneos de maior renome a nível mun-
dial. Em todo o seu trabalho destaca-se a conceção de estruturas leves, as abóbadas 
de celósia, as estruturas tensionadas e o estudo da forma através de processos físi-
cos de autogeração. Tal como na Natureza, Otto procura reduzir o uso de material, 
de maneira a conseguir a realização de um trabalho mais transparente. Otto con-
siderado arquiteto, engenheiro, cientista, matemático e biólogo, desenvolveu vá-
rios trabalhos de investigação, explorando uma série de novas e complexas formas, 
usando modelos, num momento em que a análise de tais estruturas ainda estava 
nos primórdios. Durante a sua carreira profissional, Frei Otto projetou grandes es-
truturas de telhados, combinando força com a leveza extrema. Os desenvolvimentos 
e uma nova visão a nivel técnico de Richard Buckminster Fuller durante os anos 30 
e 70, também serviram como forte influência e em certo ponto comparáveis ao tra-
balho de Frei Otto. (IMG 21)

Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha dividida em duas partes, estava com-
pletamente devastada, com as suas cidades destruídas, o povo desmoralizado e uma 
reputação infame sob os olhos do mundo. Era necessário reerguer a outrora grande 
potência mundial.

A Alemanha do pós-guerra lutou por se afastar de todo o peso que carregava das 
duas anteriores guerras e principalmente de todo o simbolismo hitleriano, que li-
derou a nação entre 1933 e 1945. No entanto, é desse período que vai surgir a ideia 
de recuperar o protagonismo, que outrora Hitler havia conseguido para a sua nação 
com a organização dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, que colocaram a Alema-
nha no centro do mundo. A ideia passava por voltar a organizar os Jogos Olímpicos, 
desta vez em 1972, em Munique. A candidatura alemã baseava-se no desenvolvi-
mento de uma cidade olímpica, que pretendia, simultaneamente, iniciar um projeto 
de revitalização da cidade de Munique, que carecia de infraestruturas e complexos 
desportivos. A candidatura alemã foi bem recebida e aceite em 1967.

Após um ano da vitória da candidatura é lançado um concurso nacional que é gan-
ho pelo atelier Behnisch & Partners. O seu projeto consistia na construção de uma 
cidade olímpica composta por grandes estruturas-tenda, com base na Natureza, e 
fortemente inspirado pelo trabalho de Frei Otto, no pavilhão alemão de Montreal 
de 1967. Um dos principais objetivos deste projeto era salientar os pontos fortes da 
paisagem, oferecendo simultaneamente todas as condições de infraestruturas para 
o modelo olímpico.

A proposta apesar de não afigurar grandes problemas estruturais, não chegou a reu-
nir o consenso dos responsáveis do modelo olímpico, que questionaram a viabilida-
de da cobertura proposta pela Behnisch & Partners. Esta indecisão gerou algumas 
discussões e polémicas em volta do projeto proposto, criando alguns atrasos no de-

IMAGEM 21 FREI OTTO.

< NERDINGER, 2005, p.90 >.
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senvolvimento de projeto, levando a adiamentos de prazos. É nesta fase que Frei 
Otto é solicitado a dar a sua opinião sobre o projeto em causa. Após alguns estudos, 
Otto apresenta uma nova proposta para a estrutura da cobertura, que acabaria por 
ser aprovada e escolhida para construção. (IMG 22)

A estrutura da cobertura apresentada por Frei Otto, assemelhasse à estrutura da teia 
da Cyrtophora Citricola (Aranha Tropical), que se caracteriza pela sua força e leveza, 
capaz de aguentar o peso da aranha, apesar das suas teias extremamente finas que 
a tornam quase invisível. A sua estrutura assenta em curvas catenárias, que ofere-
cem a melhor eficiência em estruturas tênseis puras. Na prática, estas estruturas 
de cobertura são desenvolvidas através de uma malha formada por grandes copas 
amplas de vidro acrílico transparente estabilizado por cabos de aço não torcidos que 
foram usados pela primeira vez a esta escala. Esta rede metálica é suspensa atra-
vés de cabos ligados a pilares posicionados ao longo da cobertura. Esta estrutura 
transparente permitia oferecer o simbolismo de uma nova Alemanha, mais otimista 
e democrática.

O Parque Olímpico de Munique é constituído por três áreas principais, o Olympias-
tadion (Estado Olímpico), o Sports Hall e as Piscinas Olímpicas, todos eles cobertos 
por uma estrutura orgânica, leve e simples, seguindo os ideais de Otto, um defensor 
da ideia de “less is more”. O Parque Olímpico é ainda hoje considerado um grande 
desafio à tecnologia da altura e um bom exemplo de arquitetura intemporal. (IMG 23)

IMAGEM 22 MODELO DE MEDIÇÃO PARA CALCULAR FORÇAS EXERCIDAS.

< NERDINGER, 2005, p.232 >.

IMAGEM 23 PARQUE OLÍMPICO DE MUNIQUE.

< www.flickr.com >. 
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2.6.2.SHINKANSEN BULLET TRAIN

No Japão, o Shinkansen Bullet Train (comboio-bala) da série 500, pertencente à 
West Japan Railways Company (JR West) pode viajar a 300 km/hora, e é por isso 
considerado o comboio mais rápido do planeta e o veículo sobre carris que mais 
pessoas transporta. Os comboios que operam na Shinkansen54 são comboios elétri-
cos, que oferecem passagens de alta velocidade entre várias metrópoles japonesas.

Nos últimos anos, engenheiros e designers têm desenvolvido estudos com o ob-
jetivo de tornar os Shinkansen mais eco eficientes, mas as suas investigações têm 
tido um grande obstáculo, que são as rigorosas leis japonesas, como as leis de po-
luição sonora, que não permitem os comboios ultrapassar os 70 decibéis em áreas 
populacionais. Apesar dos comboios elétricos serem um transporte silencioso, os 
Shinkansen devido às suas altas velocidades, produziam um sonic boom à saída de 
túneis, originado pela compressão de ar causada pelo comboio de alta velocidade, 
quando emerge do túnel. Após vários estudos e experiências falhadas, especialistas 
concluíram que o problema residia nas frentes dos comboios em forma de bala.55

Eiji Nakatsu, engenheiro da JR West, questionou-se se haveria alguma forma na Na-
tureza que ele pudesse replicar para solucionar o problema sonoro do comboio-bala. 
Nakatsu aplicou os seus conhecimentos no mundo da Natureza, para replicar a en-
trada na água e o voo silencioso do Kingfisher (Guarda-Rios). (IMG 24) Uma das prin-
cipais características do Kingfisher reside no seu longo bico, que lhe permite mer-
gulhar para a água criando baixa força de atrito, o que por sua vez torna o impacto 
na agua quase inexistente. As linhas fluídas do bico e o seu diâmetro que aumenta 
a partir da ponta para a sua cabeça, fazem com que a água passe suavemente pelo 
Kingfisher ao invés de ser empurrada na sua frente. Nakatsu viu que o princípio de 
transição do ar para a água feito pelo Kingfisher podia ser utilizado nos Shinkansen 
para reduzir a fricção do ar. Após uma série de testes em túneis de vento a confir-
mação foi dada.56  

A aplicação desta analogia permitiu a engenheiros e designers, superar a proble-
mática da poluição sonora. O “nariz” do comboio inspirado na forma do Kingfisher, 
permite a eco eficiência desejada para as novas linhas de comboios-bala, não só 
resolvendo o problema do sonic boom, criado com a entrada e saída do comboio em 
túneis, tornando as viagens mais silenciosas, mas permitindo um aumento em 10% 
na velocidade e uma redução de uso de eletricidade em 15%.57 (IMG 25)

54 Rede ferroviária de alta velocidade japonesa, operada pela companhia privada Japan Railways Group (JR).

55 Biomimicry Institute 2013, Transportation, acedido 24 Jun 2013,

< www.biomimicryinstitute.org/case-studies/case-studies/transportation.html >.

56 MedStar Institute for Innovation 2010, Biomimicry – Japanese Bullet Trains Mimic Birds, acedido 24 

Jun 2013,

< www.mi2.org/featured/biomimicry-bullet-trains-innovation >.

57 Ask Nature 2013, Shinkansen Train, acedido 24 Jun 2013,

< www.asknature.org/product/6273d963ef015b98f641fc2b67992a5e >.
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IMAGEM 24 KINGFISHER.

< www.natureplanet.info >. 

IMAGEM 25 O COMBOIO BALA SHINKANSEN 500 SERIES.

< www3.myagi.jp >. 
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2.6.3.MERCEDES BIONIC

Em 200558, a Mercedes lançou o seu concept car, precisamente o Mercedes-Benz 
Bionic, um veículo com base em exemplos da Natureza, desenvolvido por uma 
equipa interdisciplinar, formada por designers, biólogos e engenheiros da Merce-
des-Benz Technology Center (MTC). O objetivo desta equipa foi o desenvolvimento 
de um veículo a partir de um exemplo específico da Natureza, cuja forma e estrutura 
fosse idêntica às suas ideias de um veículo.

A DaimlerChrysler, fabricante alemã de automóveis, partindo dos seus ideais ino-
vadores, ambicionava a criação de um veículo aerodinâmico, seguro, espaçoso e 
ambientalmente compatível. O projeto de pesquisa foi iniciado a fim de criar ideias 
pioneiras e empregar novas tecnologias e materiais. Os especialistas deste projeto 
com o objetivo de criar um veículo do futuro, tendo em conta as necessidades diá-
rias, iniciaram o seu estudo, fazendo uma vasta pesquisa pelo mundo animal, onde 
acabariam por encontrar a sua inspiração, nas profundezas do oceano, no Ostracion 
Cubicus (Yellow Tropical Boxfish). (IMG 26)

O Boxfish habita nos recifes de corais, lagoas e algas dos trópicos e apesar de não ser 
um peixe rápido, é na sua forma que a equipa da MTC encontra a principal inspiração 
para o seu concept car, pois acreditavam que tinha muito em comum com automó-
veis. Apesar de seu corpo angular, o Boxfish é um excelente nadador, cuja estrutura 
em forma de cubo, é de nenhuma maneira um impedimento. A sua forma simpli-
ficada, torna mais fácil a sua movimentação de baixo de água, requerendo menos 
energia para as suas movimentações e facilitando os seus movimentos nos espaços 
confinados dos recifes de corais na procura de alimento. A sua estrutura robusta, 
permite-o aguentar colisões e resistir às altas pressões, a que estão submetidos na 
profundidade submarina. A pele exterior do Boxfish consiste em numerosas placas 
ósseas hexagonais, que estão interligadas, para formar uma “armadura” rígida. Esta 
estrutura óssea blindada oferece ao peixe grande rigidez, protege-o de colisões e é 
também, o segredo da sua capacidade de manobra em circulação, através de pe-
quenos vórtices, que se formam nas extremidades superior e inferior do corpo, para 
estabilizar o peixe em qualquer posição e garantir que ele permaneça com segurança 
em curso, mesmo em áreas de grande turbulência. Aplicado à engenharia automó-
vel, o Boxfish é, portanto, um exemplo ideal de rigidez e aerodinâmica, tornando-se 
assim o modelo de estudo para o projeto conceptual da MTC.

A fácil mobilidade do Boxfish foi o primeiro objeto de estudo, por parte da equipa da 
MTC. Como é que um peixe em forma de cubo conseguia obter tão boa mobilidade, 
contrariando a ideia de que a forma que maior aerodinâmica traria a um veículo, 

58 Phenix, M 2007, Mercedes’ Fish-Inspired Car, CNN, [online], acedido 25 Jan 2012,

< www.edition.cnn.com/2007/TECH/03/08/cars.fish.popsci/index.html >.

IMAGEM 26 YELLOW TROPICAL BOXFISH.

< www.forum.kapalselam.org >. 
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seria idêntica a de um tubarão ou golfinho. Utilizando um modelo exato do Boxfish, 
e recorrendo a túneis de vento e canais de água, a equipa da MTC conseguiu analisar 
todas as potencialidades do modelo de estudo, obtendo resultados impressionantes, 
verificando dessa maneira o bom aerodinamismo, que a forma do Boxfish pode ofe-
recer a um veículo. A equipa pôde concluir que a sua forma é idêntica à de uma gota, 
que é considerada a forma aerodinâmica ideal pelos especialistas, obtendo um Coe-
ficiente de Resistência Aerodinâmica (Drag Coefficient = Cd, Cx ou Cw) de Cd 0,04. 
Através de cálculos computacionais, os engenheiros da Mercedes alcançaram um 
valor que chegou muito perto desse ideal, ou seja, Cd 0,06. (TAB 2) Esse valor explica 
o pouco esforço despendido pelo Boxfish e a sua fácil mobilidade debaixo de água.

Para aplicar os estudos realizados no Boxfish ao concept car da Mercedes, a equipa 
da MTC procedeu a testes num modelo à escala 1:4, cujas formas correspondem ao 
Boxfish, onde pudessem simular as características do veículo. Os resultados obti-
dos foram novamente surpreendentes, conseguindo um melhoramento em mais de 
65% no Cd, comparativamente com os automóveis produzidos atualmente. Mais 
concretamente, o veículo obteve um Cd de 0,095.

Na fase seguinte do projeto conceptual, a equipa da MTC desenvolveu um modelo à 
escala real, completamente equipado para quatro ocupantes. Naturalmente, o mo-
delo à escala natural vai ter resultados ligeiramente diferentes, no que se refere ao 
seu Cd, comparativamente com os testes efetuados no modelo à escala 1:4. Com um 
Cd 0,19, o Mercedes Bionic está entre os veículos mais aerodinâmicos. Além da sua 
forma idêntica a um Boxfish contribuir em grande parte para os valores alcançados, 
foi também importante a introdução de outras características do veículo tal como as 
rodas traseiras estarem cobertas parcialmente pelo corpo do veículo, os puxadores 

TABELA 2 QUAL A FORMA QUE OFERECE MELHOR AERODINÂMICA.

< Autor, 2013 >. 
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da porta serem embutidos no corpo e a utilização de câmaras, em vez de espelhos 
exteriores.

As suas ótimas características aerodinâmicas e o seu conceito inovador de constru-
ção leve, cria as condições para um excelente desempenho e consumo de combus-
tível. Equipado com um motor diesel de 103 kW/140-hp de injeção direta, o concept 
car consome 4,3 litros de combustível por 100km, tornando-se 20 por cento mais 
económico que um modelo padrão de produção comparável, podendo variar entre 
zonas globais. (IMG 27)

Apesar do seu aspeto pesado, é considerado um carro de baixo peso, muito devido 
às inovações tecnológicas que permitem o uso de materiais mais leves e ao mesmo 
tempo mais resistentes a impactos. Com base no Soft Kill Option (SKO) e no Com-
puter-Aided Optimization (CAO), softwares de simulação desenvolvidos por Claus 
Mattheck (1947 - ) no Karlsruhe Research Centre na Alemanha, que permitem a 
redução de peso do veículo mantendo a sua força. A partir do CAO e SKO a equipa 
conseguiu configurar as componentes do corpo e suspensão do veículo, analisan-
do, onde podem ser eliminados componentes em algumas zonas, que requerem 
menor reforço, ou mesmo tornando algumas componentes mais leves. Este pro-
cesso permite que o veículo atenda aos requisitos de construção leve, segurança e 
durabilidade em igual medida.

O Mercedes Bionic é o primeiro carro a ser desenvolvido inteiramente seguindo os 
princípios da Biónica, e é igualmente o pioneiro de uma nova geração de carros 
compactos de alta eficiência energética, compatível com ambiente e com requisitos 
mínimos de gastos energéticos. (IMG 28) (Zürich & Sachs, 2007, p.79)
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IMAGEM 27 AS VÁRIAS FASES DE DESENVOLVIMENTO.

< www.wikipedia.org >. 

IMAGEM 28 MERCEDES BENZ BIONIC.

< www.netcarshow.com >. 
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2.6.4.VITALIS

“A Natureza é, de fato, fantástica e os ensinamentos e inspiração que 
daí podemos retirar, como fica aqui visível, são prova disso mesmo.” - 
André Jacques59 (Briefing, 2011)

Em Portugal, o case studie mais conhecido será a garrafa de água da Vitalis, desen-
volvida pelo designer do produto e especialista em Biomímica, Carlos Rego, para a 
Unicer. A Unicer, fundada em 189060, é a líder do mercado de bebidas refrescantes 
em Portugal, tendo os seus negócios assentes nos mercados das cervejas e águas 
engarrafadas. Desde da introdução do PET em Portugal, em 1997, que a Unicer tem 
encarado o processo de redução de peso das embalagens, como uma área prioritária 
de desenvolvimento da sua atividade. Em 2009 lançaram o desafio de criar uma 
nova gama de garrafas PET com um design exclusivo, que estabelecesse uma forte 
ligação emocional com o consumidor, e que se tornasse a garrafa mais leve do mer-
cado, reduzindo o seu impacte ambiental.

A nova gama de garrafas PET, 100% recicláveis (33cl, 50cl e 1,5 L), inserida no Projeto 
Lightweight, desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento da Embalagem da 
Unicer, em parceria com a Logoplaste Innovation Lab, foi apresentada na primavera 
de 201061. Pretendeu-se desenvolver uma nova linha de garrafas com uma solução 
mais sustentável, com base em estruturas biológicas. A solução foi encontrada no 
Whitebark Pine Tree (Pinheiro Branco). (IMG 29)

As novas garrafas (IMG 30) inspiradas no princípio do crescimento espiral das fibras da 
Whitebark Pine Tree, desempenham um papel ativo na consolidação tanto da iden-
tidade de marca, como em estratégias de sustentabilidade da Vitalis, permitindo a 
poupança de 250 toneladas de matéria-prima por ano. As novas linhas contrariam o 
aspeto industrial, com linhas horizontais, oferecendo novas alternativas com curva-
turas e ângulos variáveis. A nova gama é considerada a mais leve do mercado por-
tuguês62, devido à redução da sua gramagem, mas regista, no entanto, um aumento 
na sua resistência em relação aos modelos tradicionais.63

59 Diretor de marketing da Unicer.

60 Inicialmente sob a designação de União Fabril Portuense das Fábricas de Cerveja e Bebidas Refrigerantes, 

só em 2001 passou-se a designar de Unicer.

61 Briefing 2011, Design da garrafa PET Vitalis considerado case study internacional, Briefing, [Online], 

acedido 5 Fev 2012,

< www.briefing.pt/marketing/5752-design-da-garrafa-pet-vitalis-considerado-case-study-interna-

cional.html >.

62 Gonçalves, R 2010, Vitalis e Caramulo são as garrafas mais leves do mercado, Hipersuper, [Online], 

acedido 5 Fev 2012,

< www.hipersuper.pt/2010/03/18/vitalis-e-caramulo-sao-as-garrafas-mais-leves-do-mercado/ >.

63 Ask Nature 2012, Vitalis PET Bottle, acedido 26 Jun 2013,

< www.asknature.org/product/b5dc4030c48e41b03442d34aecdf46b4 >.
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IMAGEM 29 WHITEBARK PINE TREE.

< www.wikipedia.org >. 

IMAGEM 30 A NOVA GARRAFA VITALIS.

< www.experimentadesign.pt >. 
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2.6.5.GOOGLE MAPS

O termo Interactive Design está bem presente no quotidiano, e bem aprofundado 
no ensino a nível mundial. O termo surge de uma adaptação de Interface Design ao 
Design Industrial, e foi cunhado nos anos 80 por Bill Mogridge e Bill Verplank. Em 
pleno século XIX estes softwares de interação, estão bem presentes nos mais va-
riados produtos como: telemóveis, computadores pessoais, tablets ou meramente 
sistemas de informação públicos, como mapas de cidades espalhados pelas nossas 
cidades ou mesmo mapas de edificíos, em grandes superfícies comerciais.

A empresa Google tem investido no seu sistema de pesquisa e visualização de ma-
pas e imagens satélite da Terra. O Google Maps criado em 2004, desde então tem 
vindo a tornar-se numa das aplicações mais procuradas na internet. A sua cres-
cente procura tem levado a Google a desenvolver, não só novas funcionalidades, 
como a sua visualização, tornando-o mais apelativo e oferecendo melhor leitura 
da informação disponibilizada.

Inicialmente o software Google Maps apenas permitia ao utilizador visualizar mapas 
de estradas dos Estados Unidos e Grã Bretanha, através de ações simples, como o 
zooming e panning dos mapas. Atualmente, o Google Maps oferece-nos uma série 
de serviços, desde o mapeamento completo de estradas e cidades a nível mundial, 
serviços de transito atualizados em tempo real, imagens tridimensionais de cidades 
e fotos de rua atuais, entre outros serviços. Devido à grande variedade de informa-
ção centrada nesta aplicação do Google Maps, a empresa Google tem-se esforçado 
por organizar de uma maneira simples e eficaz toda essa informação.

O serviço de mapeamento tem sido alvo de reformulação de maneira a corresponder 
às mais variadas informações, dos mais variados países. A evolução e crescimento 
do Google Maps trouxe variações dos mapas de países para países, o que tornava os 
mapas algo confusos. A ideia passou por criar uma linguagem universal de mapas, 
que pudesse ser entendido em qualquer parte do mundo. (IMG 31)

Mas um dos maiores problemas destes mapas continuava a ser o excesso de in-
formação que estes possuíam nas suas diversas layers. Os mapas eram difíceis de 
analisar, pois os elementos sobrepostos não eram legíveis. Inspirando-se nos veios 
de uma folha, a Google redesenhou os seus antigos mapas satélites híbridos. A sua 
renovada imagem gráfica permite a adição de nova informação e detalhe sem adição 
de desordem. (IMG 32)
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IMAGEM 31 AUDITORIA CARTOGRÁFICA EM PROCESSO.

< www.core77.com >. 

IMAGEM 32 MAPA HÍBRIDO DE 2009 E 2010, E A INSPIRAÇÃO.

< www.core77.com >. 
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2.7.SÍNTESE

O Design como metodologia projetual é uma prática recente que só desde finais do 
século XIX e início do século XX existe. A sua relação com a Natureza existe desde 
a sua criação, e podemos recorrer à Art Nouveau para comprovar essa ligação. A 
metodologia da Art Nouveau, embora que afastada das metodologias da Biomímica 
e Biónica, é considerado um movimento que tem como base a inspiração nos ele-
mentos da Natureza, mais propriamente a fauna, a flora e o Homem. Essa inspiração 
na Biologia é uma das categorias que descrevem o que Franco Lodato considera de 
desenho biónico.

No geral a Art Nouveau é caracterizada pela sua influência da Natureza, especial-
mente no trabalho de Haeckel, para criar formas ornamentais. Seria erróneo assumir 
que todos os artistas, arquitetos, designers da Art Nouveau recorrem a esta forma 
de mímica. Antoní Gaudí criou muito mais que formas meramente decorativas, apli-
cando também os seus conhecimentos da Natureza nas estruturas das suas cons-
truções e nas suas metodologias projetuais.

A par de outros movimentos como o Arts & Crafts e Deutscher Werkbund, a Art 
Nouveau é considerada como os primórdios do Design Industrial. É-nos contudo 
impossível não associar Design e Arquitetura. O desequilíbrio entre forma e função 
levou à extinção do movimento Art Nouveau, mas a sua influência perdurou em 
movimentos vindouros.

O método de ensino inovador da Bauhaus, é um dos motivos que a tornou numa das 
maiores influências do Design moderno. A mímica da Natureza não tem necessa-
riamente que ser uma imitação de uma forma, mas pode também ser uma imitação 
de processos naturais. Dessa forma Walter Groupius introduziu na metodologia da 
Bauhaus a ideia de que a união faz o todo, e só dessa forma é possível atingir a per-
feita harmonia, tal como na Natureza.

Já Frank Lloyd Wright vai procurar a influência da Natureza nos seus processos, mais 
do que propriamente em procurar uma forma natural que possa introduzir numa das 
suas construções. A sua metodologia baseia-se na construção do edifício desde o 
seu interior para o exterior, tal como uma semente.

O aspeto formal orgânico apenas ganha novamente maior relevância a partir dos 
anos 20 e 30, no modernismo, com o aparecimento de movimentos como o Styling, 
Streamlining, Organic Design e o reaparecimento de artistas que privilegiavam o 
aspeto biomórfico da forma.

O contínuo abuso dos recursos naturais do planeta e as políticas consumistas pós 
Segunda Guerra levaram a um repensar de metodologias e abordagens ao Design. 
Surge uma nova consciencialização nos anos 70 e 80 que tinha como base o de-
senvolvimento sustentável. Surgem novos conceitos, movimentos e organizações 
relacionados com sustentabilidade e novas políticas de orientação como, os 3 R’s, 
de Reutilizar, Reduzir e Reciclar.

As “décadas do ambiente” foram importantes na criação de um novo vocabulário de 
sustentabilidade, na criação e normalização de leis e regras, mas na prática a sus-
tentabilidade e os produtos green acabaram por ser vítimas de alguma publicidade 
enganadora e por serem objetos da moda. Nem sempre foram conceitos levados a 
sério. Por outro lado, estes conceitos tinham como base a redução, de modo a re-
duzir o impacte humano no ambiente. Hoje a ideia de diminuição não é vista como 
a solução. O objetivo passa por acrescentar algo à sociedade, sem a privar de nada, 
obtendo o equilíbrio ambiental essencial à nossa existência.

Os conceitos de sustentabilidade e ecologia estão hoje bem integrados no Design, 
embora exista uma necessidade de reformular o seu ensino, introduzindo áreas como 
a Biónica e Biologia no campo de estudo. O designer deve hoje, mais que nunca as-
sumir um papel multidisciplinar na sociedade. Essa multidisciplinaridade é também 
necessária em grupos de trabalho, onde o designer deve trabalhar em conjunto com 
outros profissionais, de maneira a enriquecer o seu conhecimento e o seu trabalho.
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Em plena revolução digital, os novos softwares vêm permitir ao designer novas 
abordagens ao projeto. Os processos CAD e CAM facilitam todo o processo de desen-
volvimento do produto, permitindo prever e simular o comportamento do objeto, 
dos materiais, de custos e resistência do objeto final. No campo das analogias na-
turais, permitem a experimentação de novas soluções, expandido as possibilidades 
de investigação.

Estão também ao dispor do designer ferramentas que simulam os processos da Na-
tureza, como a “seleção natural” ou autorregeneração, em que é o designer que 
modifica a genética de um produto, softwares que se denomina de Design Generati-
vo. Esta componente do desenho computacional ainda se encontra em desenvolvi-
mento e é ainda uma prática considerada recente, mas já são inúmeras as empresas 
que desenvolvem e comercializam este tipo de software.

Estes novos softwares criam um novo paradigma, onde surgem novas vertentes 
como o UGD, onde o designer assume um papel diferente, passando a ser o criador 
das formas sendo o utilizador quem decide a forma final. Designers assumem o papel 
de criador de “raças” de objetos, criando variáveis formais e funcionais, permitindo 
ir de encontro ao que o mercado cada vez mais procura e à demanda de um utiliza-
dor cada vez mais exigente, a personalização.

A relação entre as áreas das ciências e o Design, Arquitetura e Engenharia, está a 
um nível só permitido com a tecnologia que está hoje ao nosso dispor. O Biodesign 
é uma das direções possíveis para o designer, permitindo-lhe criar objetos introdu-
zindo organismos vivos, como bactérias com capacidades regeneradoras ou biolu-
minescentes.

Os exemplos apresentados ao longo do estado da arte demonstram a eficácia e as 
infinitas possibilidades que a Natureza oferece,nas mais variadas áreas e nos mais 
variados produtos, sistemas ou serviços. Exemplos que nos permitem viver em har-
monia com o ambiente, não comprometendo o futuro das próximas gerações.
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“This City is what it is because our citizens are what they are.”64 (Platão)

3.ELEMENTOS URBANOS
3.1.O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO CIDADE

A cidade é um conceito que surgiu naturalmente com a formação da civilização. As 
primeiras civilizações desde cedo procuraram criar um ambiente mais favorável à 
sua vida. As cidades são hoje ambientes artificiais, dos quais a sociedade depende 
para o seu bem estar, numa escala incomparável aos primeiros esboços de pla-
neamento da cidade. As cidades modernas evoluíram e são hoje mais complexas 
de maneira a corresponder aos requisitos da civilização contemporânea. (Rossi, 
1982, p.60)

Apenas recentemente o Homem teve a real perceção da consciente remodelação 
em larga escala da cidade, sendo que só nas últimas décadas é que a cidade tem 
sido planeada e estudada de outra maneira, onde a sustentabilidade e qualidade 
de vida passaram a ser os principais focos de atenção. A cidade moderna já não 
é projetada apenas para um individuo, ou para uma classe social. As cidades são 
hoje habitadas por grandes quantidades de pessoas e são integradas por pessoas 
das mais diversas classes, com diferentes comportamentos e com diferentes 
ocupações. (Lynch, 1960, p.123)

64 t.l.: “Esta Cidade é o que é, porque os nossos cidadãos são o que são.”
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Charles Baudelaire (1821-1867) considerava que “a forma de uma cidade muda mais 
depressa, que o coração de alguém”. Podemos considerar a forma de uma cidade 
como uma arte intemporal, o resultado dos mais diversos construtores, que cons-
tantemente modificam a sua estrutura por razões particulares. Apenas parcialmente 
é possível controlar a forma e crescimento da cidade. (Lynch, 1960, p.11-12)

Devido ao seu crescimento incontrolável, começaram a considerar-se novos para-
digmas, novos requisitos para o crescimento saudável de uma cidade, como a sua 
qualidade de vida, o seu impacte ambiental, o seu fácil acesso, a legibilidade de 
informação, uma cidade para todos e que promova a relação entre as pessoas, a 
Natureza e as variadas comunidades, que habitam a cidade. O projeto da cidade 
tem de ter igualmente, a consciência que a cidade contemporânea não é apenas 
escrutinada pelos seus habitantes, mas também pelos que lá trabalham ou visitam. 
(Cotrim, 2005, p.9-10)

Para uma melhor perceção do conceito de cidade é importante recorrermos à cidade 
industrial de finais do século XVIII, altura em que grandes alterações ocorreram, des-
poletadas pelas revoluções industrial e política da época. (IMG 33) As cidades deixaram de 
corresponder às necessidades da nova sociedade, que começava a migrar do campo 
para a cidade, tornando o seu ambiente sujo, sobrepopulacionado e sem condições 
sanitárias. As cidades vão sofrer nesta altura importantes processos de reforma e 
melhoramento, e planeamentos de longo-prazo. Surge pela primeira vez um planea-
mento com preocupação higienista, onde os seus habitantes passavam a ter a mesma 
importância que os elementos imóveis da cidade. (Cotrim, 2005, p.32-34)

O processo de reforma e melhoramento das cidades ainda hoje está em vigência, 
embora com outros conhecimentos, outras abordagens, um contexto diferente e 
uma sociedade mais informada e mais crítica. Os anos 70 e 80 trouxeram novas 
variáveis ao planeamento da cidade, como a consciencialização de que os recursos 
naturais são finitos, a preocupação com um desenvolvimento sustentável da cida-
de e o aparecimento da globalização. Hoje, as cidades necessitam de cumprir com 
parâmetros do conforto urbano, que Isabel Cotrim define: (1) Segurança; (2) Diversi-
dade; (3) Novidade e desenho; (4) Valor patrimonial. (Cotrim, 2005, p.35)

O conceito de sustentabilidade está hoje bem presente no planeamento de uma 
cidade. Richard Rogers (1933), define os parâmetros para projetar “a cidade sus-
tentável”: (1) Cidade justa, uma cidade para todos, onde as diversas comunidades 
se possam facilmente integrar e usufruir dos serviços da cidade; (2) Cidade bela, 
uma cidade  rica em criatividade e inovação, que inspire a imaginação e renovem 
o espírito dos seus habitantes, trabalhadores e visitantes; (3) Cidade criativa, uma 
cidade mutável e que se adapte bem e rapidamente à mudança; (4) Cidade ecológi-
ca, uma cidade que cause o mínimo impacte ambiental, que seja equilibrada e utili-
ze os recursos de maneira segura e eficiente; (5) Cidade comunicativa, uma cidade 
que favorece o contacto, onde a informação chegue eficazmente a toda a gente; 

IMAGEM 33 MANCHESTER EM 1852, RETRATADO POR WILLIAM WYLD.

< www.wikipedia.com >. 
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(6) Cidade compacta e policêntrica, uma cidade que centre e aproxime as diversas 
comunidades, dando primazia à sua integração; (7) Cidade diversa, uma cidade que 
promova a diversidade de atividades com o intuito de inspirar a uma comunidade 
vital e dinâmica. (Brandão, 2002, p.43)

A cidade sustentável no âmbito ambiental, deve centrar as suas políticas na poupan-
ça de recursos (energéticos, materiais, etc.) e na reutilização dos recursos consumi-
dos. Segundo Cotrim, a sustentabilidade, pode ser alcançada através de: (1) Qualida-
de, promovendo a utilização de materiais e equipamentos, que não comprometam 
o equilíbrio ambiental, de qualidade construtiva, fácil manutenção e duradouros, 
que cumpram o seu ciclo de vida; (2) Estabilidade, que se reflita na seleção de pro-
jetos que não sejam apenas “da moda”, mas que sejam soluções de longo-prazo; (3) 
Versatilidade, que permita a concentração de vários serviços num só produto, que 
promovam a multifuncionalidade; (4) Legibilidade, seguindo a ideia de design para 
todos, refere-se à legibilidade e compreensão dos elementos urbanos por qualquer 
tipo de utilizador. (Cotrim, 2005, p.44-45)

Acrescentaria ainda, a importância das raízes culturais da cidade, da sua região, 
do seu país. Estas características impedem que as cidades tenham todas a mesma 
identidade, e ajudem a desenvolver uma característica própria de uma cidade, que 
são, afinal, a sua força. (Cotrim, 2005, p.9)

As cidades são hoje sítios diferentes, mais complexas e, por isso, o planeamento 
urbano tornou-se uma ciência multidisciplinar de maneira a corresponder as neces-
sidades da sociedade contemporânea. (Serra, 1996, p.6)

3.2.DEFINIÇÃO DE ELEMENTOS URBANOS

Similarmente à evolução do conceito de cidade, os elementos urbanos65 sofreram 
nas últimas décadas grandes alterações. A relação entre a cidade e elementos ur-
banos acontece desde os primórdios da sua existência, pois são os elementos urba-
nos que oferecem à cidade a sua identidade. São dois conceitos interligados. (Serra, 
1996, p.7-8)

As ruas e praças são talvez os primeiros elementos a figurarem no repertório de uma 
cidade, seguidos da fonte, a pavimentação do espaço urbano e a sua iluminação. 
Estes primeiros elementos, marcam a passagem da cidade medieval para a renas-
centista. (Cotrim, 2005, p.24) A partir do século XV, com as cidades renascentistas e 
barrocas, são introduzidos novos valores na composição urbana, como por exemplo, 
a passagem para uma função estética da fonte, que até esta época, tinham apenas 
a função de fornecer água à população. Em França principalmente, o jardim passa a 
ser introduzido no repertório das cidades e a água passa a ter um também um carác-
ter ornamental. A função estética vai marcar inevitavelmente esta época. (Cotrim, 
2005, p.28-29)

A  partir do século XVII e devido às mudanças no estilo de vida da sociedade, que se 
fizeram sentir nesta época, surge em algumas cidades o saneamento básico, siste-
mas de escoamento de chuvas e as primeiras redes modernas de esgotos. A mobi-
lidade urbana, também tornou-se num dos focos de preocupação no planeamento 
das cidades, com a introdução de vias destinadas a peões e a veículos, bem como o 
aparecimento dos primeiros sistemas de sinalização viária. Mas a nível da mobilida-
de urbana as mudanças mais críticas, vão surgir com a revolução dos transportes, 
despoletada pela revolução industrial no século XVIII. É com a cidade industrial que 
vão surgir profundas mudanças, nos sistemas de transporte, com a implementação 
do caminho-de-ferro, desde 1830, e com os modernos sistemas de transporte ma-
rítimo, que exigiam instalações mais adequadas à escala cada vez maior das embar-
cações. (Cotrim, 2005, p.30-32)

65 É habitual referirmo-nos aos elementos urbanos por mobiliário urbano ou mobiliário de rua. Josep 

Ma. Serra acredita que uso desse termo pode levar a uma ideia errada do real significado de elementos 

urbanos, pois ele acredita que a ideia de mobilar e decorar podem gerar alguma confusão na definição do 

conceito. (Serra, 1996, p.6)
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O grande crescimento das cidades industriais vai levar à superação visível das mu-
ralhas medievais. As inovações industriais disponibilizadas a partir do século XVIII 
vão permitir uma sistematização das infraestruturas, como da forma da cidade. Este 
período é marcado por uma reforma e melhoramento das cidades, como já falamos 
anteriormente. Esse período, ainda hoje está em vigência. Durante o século XX, o 
vocabulário urbano vai ser normalizado, sendo criada uma dialética universal para 
todos estes elementos urbanos, que configuram as nossas cidades: (1) Conforto: 
bancos, contentores de lixo, apoios de bicicleta, casas de banho públicas, bebedou-
ros, fontes, floreiras e relógios; (2) Transportação: estações, paragens, informação, 
passagens de nível e abrigos; (3) Gás, Água e Saneamento: caixas de  registo das 
canalizações, estações de bombagem, candeeiros, sarjetas e sumidouros; (4) Viária: 
pavimentação de passeios e estradas, sinalização vertical e equipamento associado; 
(5) Telecomunicações: postes e cabines telefónicas. (Cotrim, 2005, p.33-34)

Por elementos urbanos se define todos os objetos instalados ou apoiados no espaço 
público66, que permitem um uso, apoiam uma atividade ou prestam um serviço com 
diferentes usos e funções. (IMG 34) Esta definição é recente no vocabulário do desenho 
da cidade. (Serra, 1996, p.18-19)

O desenho da cidade define cada vez mais a identidade urbana, por isso o bom de-
senho urbano, é um requisito essencial, para a valorização do património arquitetó-
nico e urbanístico. Para obter a qualidade do desenho é necessário, que sirva o seu 
objetivo, seja sustentável, eficiente, coerente e flexível. Sobretudo, é importante 
que o bom desenho da cidade sirva as necessidades das comunidades que escruti-
nam a cidade. (Brandão, 2002, p. 16-18)

Para Josep Mª. Serra, o bom desenho de elementos urbanos, deve cumprir três re-
quisitos interligados: (1) Funcionalidade, devem servir o seu propósito, ser úteis. 
Serra, acredita que um bom desenho da cidade, deve seguir a mesma linhas de ra-
ciocínio, dentro da mesma cidade, e não ter um desenho especifico para partes di-
ferentes da mesma cidade, sem qualquer ligação; (2) Racionalidade, no sentido em 
que os valores da razão, matemática, tecnologia e materiais se sobreponham sobre 
os valores da experiência afetiva. Designers, devem renunciar ao seu protagonismo, 
a favor de rigor e racionalismo; (3) Emotividade, deve ser integrada nos elementos 
urbanos, de maneira a obter uma ligação, entre o valor artístico e o valor funcional 
do objeto. (Serra, 1992, p.6-14)

Kevin Lynch (1918-1984) também vai categorizar as qualidades, que um dese-
nhador deve ter para cumprir com os requisitos de bom desenho da cidade: (1) 
Singularidade ou clareza das figuras de fundo, que permita ao elemento urbano 
integrar-se na paisagem, permitindo aos observadores, uma rápida familiarização 

66 O espaço publico é definido pelo sistema de espaços publicos livres - ruas, praças, jardins, parques, 

praias, rios, mar. (Cotrim, 2005, p.22)

IMAGEM 34 FAMILIA DE ELEMENTOS URBANOS.

< www.designrelated.com >. 
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com o meio, permitindo uma melhor apreciação do ambiente, como um todo; (2) 
Simplicidade de forma, pois os observadores tendem a distorcer formas comple-
xas; (3) Continuidade, com a criação de elementos que criem uma continuação de 
um limite ou superfícies, continuação a partir de semelhanças, analogias ou har-
monia de formas e hábitos, de forma a facilitar a perceção de uma realidade física 
complexa; (4) Predominância, relativamente a outros elementos, através do seu 
tamanho, intensidade ou interesse; (5) Clareza de ligação, que se entende pela boa 
visibilidade de ligações e costuras de um elemento; (6) Diferenciação direcional, 
com a criação de assimetrias que diferenciem um fim de outros; (7) Alcance visual, 
de maneira a aumentar a possibilidade de visibilidade de um elemento; (8) Cons-
ciência do movimento; (9) Séries temporais, uma ligação entre elementos para 
além da questão temporal, que associe os elementos que precedem e que lhe se-
guem; (10) Nomes e significados, características não físicas que podem reforçar a 
imagem de um elemento. (Lynch, 1960, p.118-121)

Isabel Cotrim e Josep Serra defendem ainda o valor da inovação no desenho da cida-
de. Cotrim, apoia a introdução de elementos e materiais novos de estética contem-
porânea. (Cotrim, 2005, p.47) Já Serra acredita que o desenho urbano deve sempre 
optar pela modernidade, utilizando novos conceitos, novas técnicas materiais, re-
conhecendo sempre a tradição. (Serra, 1992, p.12)

Os elementos urbanos devem ser desenvolvidos segundo políticas de sustenta-
bilidade, cumprindo normas estabelecidas67, regulamentos autárquicos e pro-
gramas de implementação, procurando algum controlo, no desenvolvimento de 
uma cidade. Mas numa ideia geral, os elementos urbanos devem seguir algumas 
noções básicas de desenvolvimento sustentável, que permitem reduzir o seu 
impacte ambiental. Os elementos urbanos devem usar materiais duradouros e 
resistentes às diversas variantes a que está exposta, como o uso, envelhecimen-
to, condições climáticas e vandalismo ou usos inapropriados. Sobretudo deve 
cumprir um maior ciclo de vida. Os elementos urbanos devem também estar 
providos de estruturas modulares, que permitam a sua fácil manutenção, a partir 
da substituição de cada peça. (Cotrim, 2005, p.57)

Os designers são parte fundamental nos processos de desenvolvimento de uma ci-
dade. Em Portugal, os designers chegaram tarde às cidades. O Design Industrial só 
nos anos 60 começou a assistir a um crescente interesse por parte de arquitetos e 
decoradores, sendo entendido como uma atividade artística menor, ligada ao fabri-
co de objetos industriais. (Martins, 2001, p.55)

Hoje em dia continua-se a persistir nos erros do passado, e a ligação entre o desig-
ner e o desenho da cidade continua a ser vista de uma perspetiva de decoração da 
cidade, fazendo com que exista uma ausência do designer nas fases de ante-pro-
jecto. (Cotrim, 2005, p.10)

67 Normas europeias – EN, normas ISO ou decretos de lei.
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3.3.SÍNTESE

O conceito de cidade é no nosso quotidiano um objeto de estudo bem definido, es-
tudado pelos mais diversos especialistas. As cidades são hoje muito mais do que 
simplesmente o nosso repouso quando vimos de um dia de trabalho. As cidades 
são uma das bases da civilização, ricas culturalmente, organizadas, seguras, limpas, 
eficientes e que promovem a união dos seus cidadãos, visitantes, das suas comu-
nidades. Pelo menos, estes são alguns dos requisitos para uma cidade sustentável, 
que protege acima de tudo os seus utilizadores.

Mas nem sempre foi assim, pois esta necessidade apenas surgiu com as primeiras 
cidades industriais, a partir do momento em que as cidades começaram a ter um 
crescimento incontrolável, e ao surgimento do que hoje chamamos de metrópoles. 
A esta necessidade de controlar o crescimento de uma cidade foi necessária a cria-
ção de um novo vocabulário de cidade, procurando fazer prevalecer a organização 
e bom senso. Hoje, as cidades organizam-se em função dos seus utilizadores e ob-
jetos.

Com um novo vocabulário citadino surge a necessidade de normalização dos 
elementos urbanos que configuram as cidades. Tal como Josep Mª Serra sugere, a 
escolha da definição elementos urbanos ao invés de Mobiliário Urbano é feita de 
maneira a evitar confusões com o seu real significado. Mobiliário Urbano é o termo 
universal mais comum podendo ser traduzido “à letra” em diversas línguas, como 
Urban Furniture, Mobilier Urbain ou Arredo Urbano. Para Josep Serra a ideia de mobilar 
proporciona uma ideia errada do que significa realmente o conceito de Elementos 
Urbanos. Os Elementos Urbanos fazem parte do ADN de uma cidade, criam a sua 
identidade própria, que as diferencia entre si.

As cidades funcionam no nosso quotidiano em escalas muito superiores que à al-
gumas décadas atrás. É impossível controlar todo o seu desenvolvimento, verifi-
car se todos os equipamentos são instalados eficazmente e se são funcionais, se 
proporcionam o bem estar aos seus cidadãos. Por isso, são criadas e atualizadas 
regularmente normas e leis de construção e aplicação destes equipamentos que de-
terminam o que pode e o que não pode ser feito, o que deve ser feito e o que não 
deve ser feito.

O desenho urbano é a fase mais importante do processo de desenvolvimento de 
um Equipamento Urbano. Deve responder adequadamente às necessidades dos seus 
utilizadores, tal como responder a adversidades como questões atmosféricas e usos 
incorretos do objeto ou mesmo vandalismo. O desenho urbano deve ter em conta os 
padrões de cidade sustentável, promovendo sempre a inovação, a cultura, a relação 
entre os cidadãos e o seu bem estar e a segurança. Indispensável será sempre a 
presença de um designer em qualquer uma das fases de desenvolvimento, evitando 
cometer os erros que se cometeram e ainda hoje se cometem. O papel do designer 
não pode ser visto como decorativo ou que apenas serve para decorar as ruas das 
nossas cidades, daí a importância de referenciarmos Josep Mª Serra.
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4.FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE
Após a conclusão do estado da arte estamos em condições de desenvolver as 
hipóteses à investigação:

H: Podemos integrar Biónica em estruturas efêmeras.

A partir da hipótese de investigação desenvolvemos algumas subhipóteses:

SH1: As analogias naturais são um argumento suficientemente forte para uma mudança de paradigma 

nos elementos urbanos atuais.

SH2: Numa sociedade, em que impera a preocupação ambiental, a Biónica pode ser a resposta a alguns 

dos problemas do nosso quotidiano.
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CAPÍTULO III
INVESTIGAÇÃO ATIVA
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1.METODOLOGIA
Para esta dissertação, propusemos a realização de um projeto prático, que englobasse 
os temas abordados durante o Capítulo II, que entendemos como pertinentes à inves-
tigação, e que nos permitisse aplicar alguns dos conceitos estudados.

Para a fase projetual surgiu-nos a oportunidade de realizar uma estrutura, para 
um festival cultural de verão, realizado em Portugal. A proposta foi bem recebida, 
não só por nos permitir a aplicação de conceitos abordados, mas também pelos 
ideais do festival se conjugarem com os temas discutidos ao longo da investiga-
ção. O projecto será sempre proposto a uma equipa de júris, o que nos garante 
simultaneamente a validação deste projeto.

Numa primeira fase, procedemos ao estudo de analogias naturais e cases study, 
que nos permitissem entender como são aplicados os conceitos de Biomímica, 
Design Paramétrico e Design Generativo, na abordagem projetual. Também foi re-
levante entender o que está a ser produzido, a partir a uma análise ao mercado, 
deste tipo de estruturas que nos propusemos a desenvolver.
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A fase de projeto (DIA 6), foi dividida em quatro subfases: (1) Pesquisa, Levantamento 
e estudo do produto selecionado e levantamento dos produtos já existentes e/
ou em projeto. Levantamento de dados sobre o mercado do produto identificado. 
Estudo sobre a sua evolução e lançamento de hipóteses sobre os próximos pas-
sos. Investigação científica e tecnológica sobre novas descobertas e estudos em 
curso na área selecionada.; (2) Conceitos, desenvolvimento de propostas que se 
integrem nos conteúdos da investigação e que respondam positivamente aos re-
quisitos do festival; (3) Desenvolvimento, tratamento em profundidade de um dos 
conceitos escolhidos em fase anterior; (4) Conclusão, imagens representativas do 
produto final (com recurso a fotografia, desenho, meios informáticos...).

Como metodologia projetual, aplicamos o método de “seleção natural” ao produto, 
com o apoio do software Grasshopper, a partir do qual criamos um código genético 
do produto, e o alteramos de maneira a melhor servir o seu propósito. Este método 
permitiu-nos a análise de várias formas, e compreender quais as que melhor res-
pondem à função do objeto.

O Grasshopper, é um programador de linguagem virtual, que é utilizado como um 
plug-in de outro software CAD, o Rhinoceros. O Grasshopper permite-nos a criação 
de algoritmos generativos, que são transformados em geometria tridimensional.

Para esta fase foi fundamental realizar alguns estudos na área de processos ge-
nerativos. Surgiu-nos a oportunidade de participar num ciclo de conferências e 
workshops, durante uma semana, no Arquibio 2013, realizado em Coimbra.

INVESTIGAÇÃO
ATIVA

CONCEITOS

ESBOÇOS

MATERIAIS

CÓDIGO GENÉTICO

PESQUISA

DESENVOLVIMENTO

SELEÇÃO

MODELAÇÃO 3D

DIMENSIONAMENTO

CONCLUSÃOIMAGENS FINAIS

DIAGRAMA 6 INVESTIGAÇÃO ATIVA.

< Autor, 2013 >. 
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2.ZONA DE INTERVENÇÃO
2.1.BOOM FESTIVAL

O Boom Festival é um festival cultural bienal, realizado em Portugal, na Herdade 
do Zambujal, em Montemor-o-Novo, Évora, produzido pela empresa Good Mood 
desde 1997. A partir de 2002, o festival tem vindo a ser realizado em Idanha-a-
Nova, Castelo Branco. Inicialmente realizado de uma perspetiva de festival de mú-
sica trance e psicadélica, assume atualmente uma outra vertente multidisciplinar, 
transgeracional e intercultural, de celebração da cultura alternativa.

A missão do Boom Festival é fornecer uma experiência única onde os participantes 
estão em sintonia com a natureza, respeitando o ambiente e promovendo a capa-
cidade crítica, educação e conhecimento, com pessoas de todo o mundo.

“We are a tribe interconnected with the sacred earth, it is our 
responsibility to create an alternative reality that relates positively 
with the environment and contributes to the education and knowledge 
of all boomers.”68 (Boom Festival, 2013)

68 t.l.: “Somos uma tribo, interligada com a terra sagrada, e é nossa responsabilidade, criar uma 

realidade alternativa, que se relaciona positivamente com o meio ambiente, e contribui para a educação 

e conhecimento de todos os boomers.”
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Desde 2004 que o Boom é responsável pelo desenvolvimento de vários projetos 
nas mais diversas áreas: Energia; Saneamento; Tratamentos de água; Reutilização 
de materiais e redução de consumo; Regeneração de habitats e ecossistemas; Re-
ciclagem; Transportes públicos; Eco-Art; Bioconstrução; Sustentabilidade social; 
Educação. Estes projetos contribuem particularmente na auto-sustentabilidade 
do festival, que é independente a quaisquer patrocínio comercial. Os projetos des-
tinam-se também a educar para a consciência ecológica.

O seu caráter sustentável e ambiental tem proporcionado ao festival a atribuição 
de alguns prémios como o Outstanding Greener Festival Award em 2008, 2010 e 
2012, e o European Festival Award 2010 na categoria de Green’n’Clean Festival of 
the Year. (IMG 35)

2.2.GEOPARK NATURTEJO

O Boom Festival situa-se no Geopark Naturtejo. Um Geoparque69 é um lugar onde 
o património geológico e conhecimento geológico estão relacionados com aspetos 
mais amplos do ambiente natural e cultural, que muitas vezes estão intimamente 
relacionadas ou determinada pela geologia e a paisagem.

A Naturtejo é a entidade que promove o Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, 
que integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, 
Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. Da Raia à Beira Interior, passando pelo 
Pinhal Interior até ao Alto Alentejo, este é um território de elevado potencial 
turístico e com inúmeros fatores de atração.

O local do festival, está rodeado tanto por uma natureza sublime, como por uma cul-
tura secular, incorporada nas aldeias ao redor do Boom. É também uma região onde 
há alguns dos registos mais antigos da presença humana no território Português.

Esta região montanhosa originou um habitat de pequenas cidades convivendo inti-
mamente com a Natureza. Alguns deles têm resistido ventos de mudanças históricas 
e permanecem como prova viva de tempos passados  . Um dos aspetos atraentes desta 
área é um circuito de aldeias históricas.

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, o primeiro geoparque português, in-
tegra desde 2006 as Redes Europeia e Global de Geoparques, sob os auspícios da 
UNESCO, desenvolvendo-se num território de 4616 km2. O seu objetivo é valori-
zar os locais que agem como testemunhos-chave da História da Terra, fomen-

69 Um geoparque é um território com limites bem definidos e com uma área suficientemente alargada de 

modo a permitir um desenvolvimento sócioeconómico, cultural e ambientalmente sustentável.

IMAGEM 35 BOOM FESTIVAL EM 2012.

< www.flickr.com >. 
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tando o emprego e promovendo o desenvolvimento económico regional.

Na proximidade do Boom Festival encontram-se alguns aldeamentos como Ida-
nha-A-Nova, Idanha-A-Velha, Monsanto, Penha Garcia e Monfortinho. A prin-
cipal fonte de rendimento da região é a agricultura. Constante na paisagem é 
a pedra, especialmente granito e xisto. A zona é também rica pela sua fauna e 
flora, onde se podem encontrar muitas espécies perto da extinção, e uma grande 
diversidade animal e vegetal. (IMG 36)

2.3.BRIEF

Na edição de 2014 (IMG 37), que se realiza entre 4 e 11 de Agosto, a temática do festival 
é inspirada pelos Mistérios Eleusinos70, em homenagem à deusa grega da agricul-
tura, Deméter. Foi por isso escolhido como tema da edição de 2014: O Feminino.

“In a world that is shifting paradigms from what was to what needs 
now to be, the feminine aspect of creation comes to rebalance our 
lives, both on an individual and a collective level: a new set of values, a 
new way to perceive reality, a new sensibility, a new soft power, a new 
relationship between the genders, a non negotiable respect towards 
Mother Nature.”71 (Boom Festival, 2013)

Ao concurso, propusemos a desenvolver uma estrutura para criar sombras, para 
abrigar os festivaleiros do sol quente de Agosto.

Para a organização do Boom, é importante que todos os projetos apresentados, se 
integrem no caráter ecológico do festival. O uso mínimo de matérias-primas é visto 
como um requisito importante para a aceitação dos projetos. As próprias matérias 
primas tendem a ser provenientes da Natureza, como fardos de palha, terra, adobe, 
raízes, madeira, bamboo ou pedra. A reutilização e reciclagem de materiais de anos 
anteriores também é possível.

70 Os Mistérios Eleusinos, eram rituais de iniciação ao culto das deusas agrícolas, Deméter e Perséfone, 

que se celebravam em Eleusis, localidade grega, próxima de Atenas.

71 t.l.: “Num mundo que está a mudar os paradigmas, do que era, para o que precisa agora de ser, 

o aspeto feminino de criação vem reequilibrar as nossas vidas, a nível individual e coletivo: um novo 

conjunto de valores, uma nova forma de perceber a realidade, uma nova sensibilidade, um novo soft 

power, uma nova relação entre os géneros, um inegociável respeito para a Mãe Natureza.”

IMAGEM 36 GEOPARK NATURTEJO.

< www.naturtejo.com >. 
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Deve também ser tomado em conta que o Boom é construído de raiz, sendo por isso 
importante a sua fase de montagem e desmontagem. São por isso importantes  a 
funcionalidade e simplicidade destas construções. Visualmente a organização pre-
tende que as estruturas funcionem em harmonia com o festival e com o ambiente, 
integrando-se facilmente no espírito artístico e decorativo do Boom.

IMAGEM 37 TEMÁTICA BOOM FESTIVAL 2014.

< www.boomfestival.org >. 
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3.INVESTIGAÇÃO ATIVA
Como indica o título desta dissertação “Integração de Biónica em Design de Pro-
duto“, o projeto inicial seria dedicado ao desenvolvimento de elementos urbanos, 
para uma zona urbana específica. Com o avançar da investigação surgiu-nos a 
possibilidade de desenvolver uma bioestrutura para o Boom Festival, que foi uma 
hipótese bem recebida por nós. Importante será de referir, a nossa integração num 
grupo de trabalho, já definido anteriormente, e com trabalho em desenvolvimento 
para o concurso de uma bioestrutura para o Boom Festival.

A oportunidade de desenvolver um projeto, que será avaliada por um júri, e que pos-
teriormente, pode ser aplicada, teve relativa importância na aceitação desta hipótese.

Apesar de à partida, o projeto para o Boom Festival, se desviar da ideia inicial para 
a nossa investigação, não podemos negar que estruturas de sombra prefiguram na 
linguagem de elementos urbanos. Obviamente que o ambiente urbano é diferente da 
zona de intervenção, mas não deixa de ter as suas semelhanças no que toca ao con-
ceito do festival, na criação de uma cidade sustentável, embora numa escala diferente.

Os abrigos não são objetos incomuns no nosso vocabulário de elementos urbanos. 
Existem diversos abrigos nas nossas cidades, para diversas funções: abrigos de au-
tocarro, abrigos de sol e chuva ou abrigos para os veículos. No geral, designamos de 
abrigos quando nos referimos a um local que nos abriga, que nos oferece proteção.

Desde cedo o Homem procurou aperfeiçoar os seus abrigos. É nos povos nativos 
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onde podemos verificar alguns dos melhores exemplos de estruturas criadas a partir 
de recursos naturais. Estas estruturas primavam pela sua simplicidade e por cum-
prirem com excelência a sua função. No aspeto ornamental, alguns povos nativos 
decoravam as suas tendas, como por exemplo em algumas tendas Tipis72  (IMG 38), onde 
o seu revestimento de pele de animal era posteriormente pintado, retratando expe-
riências pessoas, guerras entre tribos, animais ou visões. As estruturas Tipis eram 
frescas no Verão e secas no Inverno, eram duradouras, eram fáceis de montar e des-
montar, e eram facilmente transportadas de um local para outro. O facto de serem 
geralmente estruturas em madeira e palha, fazia delas construções leves, permitin-
do que atingissem grandes alturas, como no caso das Longshouses73, que tinham em 
média entre 25 e 33 metros de altura.

Hoje em dia, este tipo de estruturas está obsoleto, devido às novas tecnologias e 
aos  requisitos da sociedade moderna. No entanto são boas fontes de inspiração na 
conceção de estruturas simples e funcionais.

Nas cidades modernas, os abrigos continuam a ter grande importância na hierarquia 
de elementos urbanos. São elementos muito procurados para descansar ou para 
proteger do sol ou intempéries, mesmo que esse não seja a sua principal função. É o 
caso do abrigo de transporte público, talvez o abrigo mais comum no vocabulário de 

72 Geralmente as tendas Tipis são associadas às tribos nativas norte americanas, embora na realidade 

estas só fossem utilizadas por tribos nómadas da região das Grandes Planícies.

73 As American Native Longhouses, são construções típicas das tribos nativas Iroquois e Huron. São 

caracterizadas por serem altas e longas, tendo capacidade para albergar um número elevado de pessoas.

IMAGEM 38 TENDAS TIPI.

< www.fineartamerica.com >. 

IMAGEM 39 ABRIGO QUE CRIA SOMBRA, EM LISBOA.

< Google Maps, 2013 >. 
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elementos urbanos. Embora a sua função seja abrigar os utilizadores de transportes 
públicos, eles são usualmente utilizados por outros utilizadores.

Existem contudo abrigos para criar sombra, especificamente colocados para abrigar 
dos raios solares. Em Lisboa, embora não seja um elemento que seja regularmente 
avistado, ele existe, como é o caso do abrigo colocado na Avenida Brasília, por baixo 
da Ponte 25 de Abril. (IMG 39)

Em Sevilha este tipo de abrigos existem em vários locais da cidade, de modo a com-
bater o calor seco de Verão. É na Plaza de la Encarnación que se encontra a “maior 
estrutura em madeira do mundo“, o Metropol Parasol (IMG 40), projetado pelo arqui-
teto alemão Jürgen Mayer, e concluído em 2011. A estrutura com formas orgânicas, 
que replica um guarda-sol gigante, não só oferece abrigo aos seus visitantes, como 
transforma a praça num importante ponto turístico da cidade. Na estrutura funciona 
também um mercado e um restaurante na zona superior, que oferece uma vista 
panorâmica de Sevilha.

Na Singapura, existe um parque, de 101 hectares, construído em 2012, para melhorar 
a qualidade de vida dos seus habitantes, com o objetivo de aumentar a vegeta-
ção e flora da cidade. Uma das zonas do parque, denominada de Supertrees (IMG 41), 
com estruturas que replicam árvores que variam entre os 25 e os 50 metros. Estas 
estruturas são autênticos jardins verticais, que acumulam diversas funções, como 
plantação e sombreamento. Estas estruturas estão também equipadas com tecno-
logia ambiental, como painéis fotovoltaicos e um sistema de recuperação da água da 
chuva, que é utilizado para irrigação e nas fontes que decoram o parque.

IMAGEM 40 METROPOL PARASOL.

< www.jmayerh.de >. 

IMAGEM 41 SUPERTREES.

< www.digitaltrends.com >. 
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Noutro registo, o arquiteto finlandês, Marco Casagrande, procurou oferecer uma so-
lução sustentável aos visitantes da praia de Wenduine, na Bélgica, que procuram 
apreciar a paisagem e ao mesmo tempo estarem abrigados do sol. O Sandworm, 
desenvolvido inteiramente a partir de ramos de salgueiro, foi construída em apenas 
quatro semanas por Casagrande e a sua equipa de arquitetos. Com 45 metros de 
comprimento e 10 metros de largura, a estrutura pretende fazer parte do meio natu-
ral, através da sua flexibilidade e da sua presença orgânica. O espaço é usualmente 
utilizado para picnics, relaxar e meditar. (IMG 42)

Para a estrutura do Boom Festival começamos por desenvolver vários conceitos, 
através da criação de um código genético de uma estrutura. A ideia passa pela 
criação de várias famílias estruturais, de maneira a obter um processo gradual de 
aproximação por geração e prova. O processo projetual baseia-se nos processos 
da Natureza de conceção dos seres vivos. Este código genético que criamos, possuí 
um genótipo74, que por sua vez específica um fenótipo75. Através da modificação do 
genótipo e fenótipo, vamos obter uma multiplicidade de resultados distintos face ao 
“problema” em análise.

O trabalho foi realizado com apoio do software Grasshopper, que tem uma compo-
nente de modelação paramétrica, isto é, o seu funcionamento é realizado através de 
parâmetros, que podem ser modelados e alterados durante o processo generativo. 
Isto vai-nos permitir obter infindáveis soluções ao nosso “problema”. (IMG 43)

74 Constituição hereditária de um organismo formado por todos os genes existentes nas suas células.

75 Aspeto de um organismo, considerando determinados carateres dentro do campo da hereditariedade.

IMAGEM 42 SANDWORM.

< www.archdaily.com >. 

IMAGEM 43 PROCESSO GENERATIVO.

< Autor, 2013 >. 
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A partir deste processo conseguimos obter 47 formas, que seriam alvo de um pro-
cesso de seleção. Cada conceito é uma morfogénese de outro, o que nós podemos 
chamar de “família“ de objetos. O objetivo passou por a partir de uma estrutura 
base, criar variações morfológicas, de modo a obter soluções satisfatórios à resolu-
ção do nosso “problema”. O processo seletivo, tratou de retirar as opções que me-
nos se adequavam ao brief do projeto, de certo modo, como acontece no processo 
de “selecção natural”. (IMG 44)

No código genético base utilizado, a estrutura nasce a partir de duas circunferên-
cias, uma de base e outra de topo, que são divididas de maneira igual. A partir dos 
pontos de divisão das circunferências, os pontos da base são unidos aos pontos de 
topo, através de linhas retas, criando a estrutura. O restante código é criado a partir 
de experimentações, como a deslocação dos pontos das bases das circunferências 
(x,y,z), rotação das bases, criando um efeito de torção, ou ao invés de usar circun-
ferências, experimentar outras formas. Neste primeiro processo, as dimensões não 
foram tomadas em conta, sendo por isso atríbuídas dimensões genéricas.

A seleção de conceitos determinou que estruturas se comportariam melhor ao meio 
ambiente, quer a nível material, estrutural, funcional, e estético. A escolha recaiu  
num tipo de estrutura, em que é formada por, uma estrutura interior e outra ex-
terior, criando uma espécie de grelha de bamboo, que torna a estrutura rígida e 
estável. (IMG 45) Este tipo de estrutura, para além das características assinaladas, não 
obriga a nenhuma perfuração no solo, ou ao uso de outra técnica de assentamento, 
pois a base de contacto com o solo é suficientemente grande para a estrutura se 

IMAGEM 44 CONCEITOS.

< Autor, 2013 >. 

IMAGEM 45 CONCEITO SELECIONADO.

< Autor, 2013 >. 
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sustentar em pé. Esta opção iria também facilitar a montagem da estrutura, pelo 
facto de a estrutura interior e exterior se cruzarem, permitindo a sua união através 
de um sistema de parafuso/porca, ou um sistema de amarras de corda.

Numa fase posterior, foram introduzidas as entradas para o interior da estrutura e o 
próprio revestimento da estrutura, que vai garantir uma maior mancha de sombra. 
Foi por isso importante começar a fazer estudos relativos a dimensões, trazendo 
maior definição ao modelo tridimensional. (IMG 46)

A solução final, recaiu sobre uma estrutura simples, visualmente e construtivamen-
te, sempre numa direcção que tem em conta o tema do festival, o feminino. O inte-
rior da estrutura é espaçoso, albergando grupos grandes de pessoas. É resguardado, 
mas ao mesmo tempo com boa visibilidade desde o interior para o exterior, bem 
como do exterior para o interior. O desenho da estrutura, com uma abertura no topo, 
permite a circulação de ar, não criando um efeito estufa, no seu interior.

O desenho do revestimento cobre a estrutura quase na sua totalidade, com a pe-
culariedade de ter um ligeiro corte no seu topo, oferecendo alguma luz natural ao 
interior do abrigo, sem comprometer a sua função primária.

IMAGEM 46 DESENVOLVIMENTO DE CONCEITO.

< Autor, 2013 >. 

IMAGEM 47 DA ESQUERDA PARA A DIREITA, ESTRUTURA INTERIOR, EXTERIOR E COMPLETA.

< Autor, 2013 >. 
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IMAGEM 48 MÉTODO DE UNIÃO PARAFUSO/PORCA DOS BAMBOOS, COM SECÇÃO À DIREITA.

< Autor, 2013 >. 

IMAGEM 49 VISTA LATERAL E FRONTAL DO ABRIGO.

< Autor, 2013 >. 
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CAPÍTULO IV
CONCLUSÕES
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1.CONCLUSÕES
A realização desta dissertação veio a ser um desafio interessante, pelos conheci-
mentos adquiridos durante a investigação, e por uma maior curiosidade em co-
nhecer e compreender a Biónica e a sua relação com o Design.

A participação no Arquibio 2013 permitiu-nos adquirir novas práticas, que nos 
facilitam os processos projetuais. Possibilitou-nos compreender o potencial da 
Biónica no Design do Produto, entre outras áreas. Foi importante integrar estes 
conhecimentos no projeto proposto

Os processos da Natureza, estão desde sempre, presentes no Design como disci-
plina, nas metodologias de ensino, nas práticas projetuais e como fonte de inspi-
ração. Nas últimas décadas esta relação tem ganho mais força, com as inovações 
tecnológicas e científicas, que têm levado a novas vertentes do Design.

As ferramentas CAD vieram revolucionar as práticas no Design, oferecendo infini-
tas soluções projetuais, novos métodos de trabalho, e uma simulação do resultado 
final, permitindo corrigir falhas, ou fazer experimentações, numa fase inicial do 
projeto. Os softwares de Design Generativo, programas que simulam as regras da 
selecção natural e de desenvolvimento do fenótipo dos seres vivos,vieram revolu-
cionar as áreas do Design e Arquitectura, alterando os seus métodos projetuais. O 
designer e arquiteto, libertam-se das imagens predefinidas, focando a sua atenção 
nas regras do processo gerador.

A Engenharia da Natureza, sempre foi e sempre será, uma fonte de criatividade 
para o designer. Todo o tempo dispensado em compreender os processos orgâni-
cos e na observação de soluções biológicas, deve ser visto como uma mais-valia.
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2.RECOMENDAÇÕES
Esta investigação, permitiu-nos criar uma base de informação, que pode ser usada 
em futuras investigações, e não só. A investigação serve como base de divulgação 
para o que se está a desenvolver na área do Design do Produto, particularmente no 
campo da Biónica, Biomimética e Biodesign. A investigação desenvolvida não deve 
ser vista como, dirigida apenas a profissionais da área do Design, mas como uma 
investigação aberta a toda a gente.

Contudo ainda existe muito trabalho que pode ser desenvolvido no futuro, de ma-
neira a aperfeiçoar esta investigação.

É importante realçãr, a necessidade de reforçar políticas educativas que promo-
vam a preservação do meio ambiente.

Aos alunos de Design (bem como noutras áreas), devem ser introduzidos numa 
fase primária, conceitos como a Biónica e a Biomímica, tal como devem ser incen-
tivados a explorar estas áreas científicas.

A criação de oportunidades de aprendizagem nas temáticas abordadas, tais como 
workshops ou conferências, podem ser vistos como um ponto de partida ao incen-
tivo do estudo dos processos da Natureza aplicados ao Design.



94 INTEGRAÇÃO DE BIÓNICA EM DESIGN DO PRODUTO



95

IMAGEM 50 ABRIGO PARA SOMBRAS, PARA O BOOM FESTIVAL 2014.

< Autor, 2013 >. 

IMAGEM 51 INTERIOR DO ABRIGO.

< Autor, 2013 >. 
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